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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Rady o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0618),

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a najmä 
na články 31 a 32, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-
32/2010),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín (A7-0000/2011),

1. schvaľuje zmenený a doplnený 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 a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Európsky parlament tiež zohľadnil, 
že vo všetkých členských štátoch by mali 
mať všetky jadrové zariadenia dostatok 
finančných prostriedkov, ktoré by boli 
dostupné v prípade, že bude potrebné 
pokryť náklady na ich odstavenie vrátane 
nakladania s odpadom s cieľom zachovať 
zásadu „znečisťovateľ platí“ a vyhnúť sa 
čerpaniu štátnej pomoci, a vyzýva 
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Komisiu, aby navrhla presné vymedzenie 
využívania finančných zdrojov určených 
na odstavenie v každom členskom štáte, 
zohľadňujúc pri tom odstavovanie, 
zaobchádzanie, úpravu a konečnú 
likvidáciu výsledného rádioaktívneho 
odpadu1.
Uznesenie Európskeho parlamentu o 
využívaní finančných zdrojov určených na 
odstavenie jadrových elektrární, 
P6_TA(2005)0432, 16. november 2005

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Hoci každý členský štát rozhoduje o 
zložení svojich zdrojov energie samostatne, 
rádioaktívny odpad vytvárajú všetky 
členské štáty, či už majú jadrové reaktory, 
alebo nie. Rádioaktívny odpad vzniká 
hlavne z činnosti jadrového palivového 
cyklu, ako je prevádzka jadrovej 
elektrárne a opätovné spracovanie 
vyhoretého paliva, ale aj z ďalších 
činností, ako sú napríklad aplikácie 
rádioaktívnych izotopov v oblasti 
lekárstva, výskumu a priemyslu.

(24) Hoci každý členský štát rozhoduje o 
zložení svojich zdrojov energie samostatne, 
rádioaktívny odpad vytvárajú všetky 
členské štáty, či už majú jadrové reaktory, 
alebo nie. Rádioaktívny odpad vzniká 
hlavne z činností spojených s výrobou 
elektrickej energie, medzi iným z 
prevádzky jadrových elektrární a ich 
vyraďovania z prevádzky, ale aj z ďalších 
činností, ako sú napríklad aplikácie 
rádioaktívnych izotopov v oblasti 
lekárstva, výskumu a priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Národný systém klasifikácie (28) Národný systém klasifikácie 
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rádioaktívneho odpadu by mal podporovať 
tieto opatrenia a v plnej miere zohľadňovať 
konkrétne druhy a vlastnosti 
rádioaktívneho odpadu. Presné kritériá 
zadeľovania odpadu do určitej triedy budú 
závisieť od konkrétnej situácie v členskom 
štáte v súvislosti s druhom odpadu a 
možnosťami jeho uloženia, ktoré sú k 
dispozícii alebo ktoré sa berú do úvahy.

rádioaktívneho odpadu by mal podporovať 
tieto opatrenia a v plnej miere zohľadňovať 
konkrétne druhy a vlastnosti 
rádioaktívneho odpadu. Presné kritériá 
zadeľovania odpadu do určitej triedy budú 
závisieť od konkrétnej situácie v členskom 
štáte v súvislosti s druhom odpadu a 
možnosťami jeho uloženia, ktoré sú k 
dispozícii alebo ktoré sa berú do úvahy. Na 
uľahčenie komunikácie a výmeny 
informácií medzi členskými štátmi a na 
zabezpečenie transparentnosti by vo 
vnútroštátnom programe mal byť 
podrobne opísaný klasifikačný systém.

Or. en

Odôvodnenie

Klasifikácia rádioaktívneho odpadu je spojená s bezpečnostnými aspektmi ich riadenia. V 
tejto súvislosti poskytuje prepojenie medzi charakteristikami odpadu a bezpečnostnými 
cieľmi, ktoré stanovil regulačný orgán alebo prevádzkovateľ zariadenia pre nakladanie s 
odpadom. Takýto klasifikačný systém slúži na navrhovanie stratégií nakladania s odpadom a 
na tvorbu vnútroštátnych programov, a tak by mal byť ako taký podrobne opísaný a 
uverejnený v programoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Typická koncepcia likvidácie 
krátkodobého nízkoaktívneho a 
strednoaktívneho odpadu sú úložiská 
blízko povrchu. Po 30 rokoch výskumu sa 
na technickej úrovni široko akceptovalo, 
že hlboké geologické ukladanie 
predstavuje najbezpečnejšiu
a najudržateľnejšiu možnosť ako koncový 
bod nakladania s vysoko rádioaktívnym 
odpadom a vyhoretým palivom 
považovaným za odpad. Z tohto dôvodu by 
sa malo prejsť k uplatňovaniu ukladania v 
úložiskách.

(29) Typická koncepcia likvidácie 
krátkodobého nízkoaktívneho a 
strednoaktívneho odpadu sú úložiská 
blízko povrchu. Po 30 rokoch výskumu sa 
na vedeckej úrovni dokázalo, že hlboké 
geologické ukladanie je možné realizovať, 
čo potvrdzuje, že ide o bezpečnú 
a udržateľnú možnosť ako koncový bod 
nakladania s vysoko rádioaktívnym 
odpadom a vyhoretým palivom 
považovaným za odpad. Výskum a 
preukazovanie v rámci európskych 
rámcových programov prispeli k pokroku 
v tejto oblasti. Z tohto dôvodu by sa malo 
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prostredníctvom výskumných a študijných 
programov zameraných na optimalizáciu 
tejto možnosti, výber miesta a projekt 
úložiska a prostredníctvom primeraných 
regulačných cieľov vývoja konečných 
riešení prejsť k vykonávaniu ukladania v 
úložiskách. Činnosti vykonávané v rámci 
Technologickej platformy na vykonávanie 
geologického ukladania rádioaktívneho 
odpadu do úložísk by mohlo v tomto smere 
umožniť prístup k odborným 
vedomostiam a technológii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Pri nakladaní s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom je dôležitá 
transparentnosť. Mala by sa zabezpečiť 
požadovaním účinnej informovanosti 
verejnosti a príležitostí pre všetky 
zainteresované strany zúčastniť sa na 
rozhodovacích procesoch.

(35) Pri nakladaní s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom je dôležitá 
transparentnosť a je rozhodujúce, aby 
verejnosť dôverovala zásadám, ktorými sa 
riadi bezpečnosť úložísk, a programom 
pre nakladanie s odpadom. Mala by sa 
zabezpečiť požadovaním účinnej 
informovanosti verejnosti a príležitostí pre 
všetky zainteresované strany, miestne a 
regionálne orgány a verejnosť zúčastniť 
sa na rozhodovacích procesoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Niektoré členské štáty sa domnievajú, (37) Niektoré členské štáty sa domnievajú, 
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že spoločné využívanie zariadení pre 
nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom vrátane zariadení 
na likvidáciu je potenciálne prospešnou 
voľbou, ak je založená na dohode medzi 
príslušnými členskými štátmi.

že spoločné využívanie zariadení pre 
nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom vrátane zariadení 
na likvidáciu je potenciálne prospešnou a 
bezpečnou voľbou, ak je založená na 
dohode medzi príslušnými členskými 
štátmi. V tejto smernici by sa mali náležite 
vymedziť potrebné podmienky, ktoré treba 
splniť pred začatím takýchto spoločných 
projektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Dokumentácia o bezpečnosti a 
odstupňovaný prístup by mali poskytnúť 
základ pre rozhodnutia týkajúce sa vývoja, 
prevádzky a uzatvorenia úložiska a mali by 
umožniť identifikáciu neistých oblastí, na 
ktoré sa treba zamerať s cieľom naďalej 
zlepšovať pochopenie aspektov, ktoré 
vplývajú na bezpečnosť systému likvidácie 
vrátane prírodných (geologických) a 
technických prekážok a ich 
predpokladaného vývoja v budúcnosti. 
Dokumentácia o bezpečnosti by mala 
zahŕňať zistenia týkajúce sa posudzovania 
bezpečnosti a informácie o dôkladnosti a 
spoľahlivosti posudzovania bezpečnosti a v 
ňom uvedených predpokladov. Na tento 
účel je potrebné uviesť súbor argumentov a 
dôkazov v prospech bezpečnosti zariadenia 
alebo činnosti súvisiacej s nakladaním s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom.

(39) Dokumentácia o bezpečnosti a 
odstupňovaný prístup by mali poskytnúť 
základ pre rozhodnutia týkajúce sa vývoja, 
prevádzky a uzatvorenia úložiska. 
Dokumentácia o bezpečnosti by mala 
zahŕňať zistenia týkajúce sa posudzovania 
bezpečnosti a informácie o dôkladnosti a 
spoľahlivosti posudzovania bezpečnosti a v 
ňom uvedených predpokladov. Na tento 
účel je potrebné uviesť súbor argumentov a 
dôkazov v prospech bezpečnosti zariadenia 
alebo činnosti súvisiacej s nakladaním s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom.

Or. en
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Odôvodnenie

Odôvodnenie je príliš dlhé a zrozumiteľné samo o sebe. V súlade so návrhom spravodajkyne 
zaviesť vymedzenie „dokumentácie o bezpečnosti“ do článku 3 ods. 9a by sa mohlo skrátiť, 
pričom by riešilo rovnaké problémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42a) V tomto smere by ENSREG mohla 
významným spôsobom prispieť k 
jednotnému vykonávaniu tejto smernice, 
čím by umožnila konzultácie, výmenu 
osvedčených postupov a spoluprácu 
vnútroštátnych regulačných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem medzinárodných partnerských posúdení by sa mala spomenúť aj úloha skupiny 
ENSREG vo vykonávaní tejto smernice. Pozri podobný odkaz v smernici o jadrovej 
bezpečnosti 2009/71/Euratom, odôvodnenie (16).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 42b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42b) Táto smernica by mohla byť 
užitočným nástrojom, ktorý by sa mal 
zohľadňovať pri overovaní toho, či 
projekty čerpajúce dotácie Únie v 
súvislosti s finančnou či technickou 
pomocou v rámci Euratomu pre činnosti a 
zariadenia v oblasti nakladania s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom zahŕňajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie bezpečného nakladania s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
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odpadom. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri predošlý článok 15 ods. 4, ktorý by lepšie vyznel ako odôvodnenie než právne 
ustanovenie: (i) súlad s touto smernicou je súčasťou všeobecného hodnotenia Komisie pre 
rozhodovanie o technickej či finančnej pomoci, ale nie je ako také, ani v rámci zmluvy či 
súvisiaceho základného aktu, podmienkou udelenia pomoci, (ii) odkaz v článku 15 ods. 4 na 
článok 43 Zmluvy o Euratome, ktorým sa ustanovuje, že Komisia má právomoc iba „oznámiť 
svoje stanovisko dotknutému členskému štátu“ bez akýchkoľvek operačných účinkov, má iba 
obmedzený prínos.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) všetky fázy nakladania s vyhoretým 
palivom, ak je vyhoreté palivo výsledkom 
prevádzky jadrových reaktorov na civilné 
účely alebo sa s ním nakladá v rámci 
civilnej činnosti;

(a) všetky fázy nakladania s vyhoretým 
palivom, ak je vyhoreté palivo výsledkom 
prevádzky jadrových reaktorov na civilné 
účely alebo sa s ním nakladá v rámci 
civilnej činnosti vrátane vyhoretého paliva 
pochádzajúceho z vojenských obranných 
programov, ak je toto palivo natrvalo 
presunuté a nakladá sa s ním v rámci 
výlučne civilných činností;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) všetky fázy nakladania s rádioaktívnym 
odpadom, a to od výroby až po likvidáciu, 
ak je rádioaktívny odpad výsledkom 
civilnej činnosti alebo sa s ním nakladá v 
rámci civilnej činnosti;

(b) všetky fázy nakladania s rádioaktívnym 
odpadom, a to od výroby až po likvidáciu, 
ak je rádioaktívny odpad výsledkom 
civilnej činnosti alebo sa s ním nakladá v 
rámci civilnej činnosti vrátane 
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rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z 
vojenských obranných programov, ak je 
natrvalo presunutý a nakladá sa s ním v 
rámci výlučne civilných činností;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 3 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) „povolené uvoľňovanie“ je plánované 
a kontrolované uvoľňovanie plynného 
alebo kvapalného rádioaktívneho 
materiálu do životného prostredia po jeho 
vzniku v regulovaných jadrových 
zariadeniach alebo pri činnostiach počas 
bežnej prevádzky v rámci obmedzení 
povolených príslušným regulačným 
orgánom a v súlade so zásadami a 
obmedzeniami smernice Rady 
96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá 
stanovuje základné bezpečnostné normy 
ochrany zdravia 
pracovníkov a obyvateľstva pred 
nebezpečenstvami 
vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho 
žiarenia1;
1 Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „uloženie“ je umiestnenie vyhoretého 
paliva alebo rádioaktívneho odpadu do 

(3) „uloženie“ je umiestnenie vyhoretého 
paliva alebo rádioaktívneho odpadu 
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schváleného zariadenia bez úmyslu jeho 
opätovného vybratia;

potenciálne definitívnym spôsobom do 
schváleného zariadenia bez úmyslu jeho 
opätovného vybratia s náležitým 
zohľadnením zásady reverzibility;

Or. en

Odôvodnenie

Pri každom uložení by sa malo zaručiť odstránenie balenia odpadu alebo prístup do hlbokého 
geologického úložiska. Zásada reverzibility je súčasťou spoločenskej akceptovateľnosti 
takéhoto úložiska a je spojená s dlhodobým sledovaním umiestnenia a záznamom o ňom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 3 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „rádioaktívny odpad“ znamená 
rádioaktívny materiál v plynnej, kvapalnej 
alebo tuhej podobe, ktorého ďalšie využitie 
nepredpokladá členský štát alebo fyzická či 
právnická osoba, ktorých rozhodnutie 
členský štát prijme, a ktorý na základe 
legislatívneho a regulačného rámca 
členského štátu podlieha ako rádioaktívny 
odpad kontrole príslušného regulačného 
orgánu;

(6) „rádioaktívny odpad“ znamená 
rádioaktívny materiál v plynnej, kvapalnej 
alebo tuhej podobe, ktorého ďalšie využitie 
nepredpokladá ani neplánuje členský štát 
alebo fyzická či právnická osoba, ktorých 
rozhodnutie členský štát prijme, a ktorý na 
základe legislatívneho a regulačného rámca 
členského štátu podlieha ako rádioaktívny 
odpad kontrole príslušného regulačného 
orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) „umiestnenie“ je geografická oblasť, 
v ktorej sa nachádza schválené zariadenie 
vrátane úložiska vyhoretého paliva alebo 
rádioaktívneho odpadu, prípadne v ktorej 
sa vykonáva schválená činnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b)„posúdenie bezpečnosti“ je 
systematický proces, ktorý sa vykonáva v 
priebehu celého procesu projektovania s 
cieľom zabezpečiť, aby navrhovaný 
projekt spĺňal všetky príslušné 
bezpečnostné požiadavky, a zahŕňa 
medziiným aj formálnu analýzu 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9c) „dokumentácia o bezpečnosti“ je 
súbor argumentov a dôkazov v prospech 
bezpečnosti zariadenia alebo činnosti, 
ktorý zahŕňa zistenia posúdenia 
bezpečnosti a vyhlásenie o dôveryhodnosti 
týchto zistení. V prípade úložiska sa 
dokumentácia o bezpečnosti môže týkať 
len určitej fázy vývoja. V týchto prípadoch 
by sa mala v dokumentácii o bezpečnosti 
uznať existencia oblastí neistoty alebo 
akýchkoľvek nevyriešených otázok a mali 
by sa poskytnúť usmernenia pre prácu s 
cieľom vyriešiť tieto otázky v budúcich 
fázach vývoja;

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri glosár bezpečnostných termínov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA): 
„Terminológia používaná v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrane pred žiarením“ - vydanie z 
roku 2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 3 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) „skladovanie“ je umiestnenie 
vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho 
odpadu do určeného zariadenia s úmyslom
jeho opätovného vybratia.

(13) „skladovanie“ je dočasné umiestnenie 
vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho 
odpadu do určeného zariadenia do jeho 
opätovného vybratia.

Or. en

Odôvodnenie

Skladovanie zodpovedá dočasnému uskladneniu odpadu, pretože táto fáza je potrebná pre 
bezpečné nakladanie s väčšinou druhov rádioaktívneho odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 3 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) „verejnosť“ znamená jednu alebo 
viac fyzických osôb alebo právnických
osôb a v súlade s vnútroštátnym právnym 
poriadkom alebo praxou ich združenia, 
organizácie alebo skupiny;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) bol vznik rádioaktívneho odpadu 
obmedzený na minimum z hľadiska 
činnosti ako aj objemu, a to 
prostredníctvom vhodných konštrukčných 
opatrení a prevádzkových postupov a 
postupov vyraďovania z činnosti vrátane 
recyklácie a opätovného použitia 
konvenčných materiálov;

(a) bol vznik rádioaktívneho odpadu 
obmedzený na minimum v súlade so 
zásadou ALARA z hľadiska činnosti ako aj 
objemu, a to prostredníctvom vhodných 
konštrukčných opatrení a prevádzkových 
postupov a postupov vyraďovania z 
činnosti vrátane opätovného spracovania a 
použitia konvenčných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) bolo nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom bezpečné, a to aj z 
dlhodobého hľadiska.

(d) bolo nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom bezpečné, a to aj z 
dlhodobého hľadiska, s náležitým 
ohľadom na ochranu ľudského zdravia a 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) boli národné parlamenty zapojené do 
dohľadu nad primeranými finančnými 
zdrojmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Rádioaktívny odpad sa likviduje v tom 
členskom štáte, v ktorom vznikol, ak 
členské štáty medzi sebou neuzatvoria 
dohodu o využívaní svojich úložísk.

(3) Rádioaktívny odpad sa likviduje v tom 
členskom štáte, v ktorom vznikol, ak 
nebude prepravený inam v súlade so 
smernicou Rady 2006/117/Euratom 
o dozore a kontrole pri preprave 
rádioaktívneho odpadu a vyhoretého 
jadrového paliva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Členské štáty sa môžu dobrovoľne 
rozhodnúť, že v spolupráci s inými 
členskými štátmi prijmú vhodné 
opatrenia, pomocou ktorých zriadia 
spoločné alebo regionálne úložisko, 
pokiaľ to je potrebné alebo vhodné so 
zreteľom na osobitné geologické alebo 
technické okolnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Pred začatím takého projektu na 
základe medzivládnej dohody dotknuté 
členské štáty zabezpečia, aby iniciatíva 
spĺňala potrebné požiadavky, a to aspoň 
tieto:
(a) vo všetkých dotknutých členských 
štátoch je potrebné priebežne dbať na 
verejnú akceptáciu a podporu vo všetkých 
fázach vývoja projektu a životnosti 
úložiska prostredníctvom zabezpečenia 
prístupu k informáciám a účasti verejnosti 
na konzultačnom procese;
(b) je potrebné zaručiť spoluprácu medzi 
príslušnými regulačnými orgánmi a 
vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi, 
ako aj ich dohľad; v každom dotknutom 
členskom štáte je potrebné vypracovať 
dokumentáciu o bezpečnosti a podporné 
posúdenie bezpečnosti, a to v prieskumnej, 
výberovej a vykonávacej fáze zariadenia;
(c) je potrebné dosiahnuť dohodu o 
otázkach spoľahlivosti a jasnom pridelení 
zodpovednosti, pričom každý členský štát 
bude niesť konečnú zodpovednosť za svoj 
vlastný rádioaktívny odpad;
(d) je potrebné dohodnúť sa na 
finančných opatreniach, ktorými sa 
zaručí, že počas celej prevádzky úložiska a 
v období po jeho uzavretí budú k dispozícii 
finančné prostriedky, ako aj primerané 
ľudské zdroje, ktoré zabezpečia 
dostatočný počet riadne kvalifikovaných 
zamestnancov;
(e) vo vnútroštátnych programoch 
dotknutých členských štátov sa vopred 
oznámi právny rámec, organizačná 
štruktúra a technické systémy a opatrenia 
a preukáže sa, že v jasnom časovom rámci 
plánované úložisko spĺňa požiadavky tejto 
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smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) vnútroštátny program realizácie politiky 
nakladania s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom;

(a) vnútroštátny program realizácie politiky 
nakladania s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom, ktorým sa 
zabezpečí, aby mali všetci pôvodcovia 
rádioaktívneho odpadu prístup k 
bezpečnému úložisku rádioaktívneho 
odpadu za rovnakých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Členské štáty v prípade potreby 
zabezpečia správu a zlepšenie 
vnútroštátneho rámca so zreteľom na 
skúsenosti s prevádzkou, poznatky získané 
z dokumentácie o bezpečnosti, ako je 
uvedené v článku 8, technologický rozvoj 
a výsledky výskumu.

(2) Členské štáty v prípade potreby 
zabezpečia správu a zlepšenie 
vnútroštátneho rámca so zreteľom na 
skúsenosti s prevádzkou, poznatky získané 
z dokumentácie o bezpečnosti, ako je 
uvedené v článku 7 ods. 1a), 
technologický rozvoj a výsledky výskumu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Členské štáty zabezpečia, aby bola 
dokumentácia o bezpečnosti a podporné 
posúdenie bezpečnosti pripravené ako 
súčasť žiadosti o licenciu pre činnosti v 
oblasti nakladania s rádioaktívnym 
odpadom alebo pre úložisko a aby bola 
podľa potreby aktualizovaná v priebehu 
vývoja činnosti alebo zariadenia.  
Dokumentácia o bezpečnosti a podporné 
posúdenia bezpečnosti zahŕňajú 
umiestnenie, projekt, výstavbu, uvedenie 
do prevádzky, prevádzku a vyradenie 
alebo uzatvorenie úložiska, ako aj 
dlhodobú bezpečnosť po uzatvorení 
vrátane pasívnych prostriedkov, a 
obsahuje všetky aspekty umiestnenia 
významné pre bezpečnosť, projekt 
zariadenia, riadiace kontrolné opatrenia a 
regulačné kontroly.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri ustanovenia predošlého článku 8, ktoré sú vložené v článku 7 a vo vymedzeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Členské štáty zabezpečia, aby 
držitelia licencie o výsledkoch svojho 
hodnotenia informovali zodpovedný 
regulačný orgán a ostatné príslušné 
zodpovedné organizácie a aby poskytli 
širokej verejnosti prístup k informáciám 
týkajúcim sa jeho činností či zariadení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
Dokumentácia o bezpečnosti

(1) Ako súčasť žiadosti o udelenie licencie 
pre zariadenie alebo činnosť sa vypracuje 
dokumentácia o bezpečnosti a podporné 
posúdenie bezpečnosti. V prípade 
rozšírenia zariadenia alebo činnosti sa 
musia aktualizovať. Rozsah a detaily 
dokumentácie o bezpečnosti a posúdenie 
bezpečnosti musia byť primerané 
zložitosti operácií a rozsahu rizík 
spojených s týmto zariadením alebo 
činnosťou.
(2) Dokumentácia o bezpečnosti a 
podporné posúdenie bezpečnosti musia 
zahŕňať umiestňovanie, projekt, výstavbu, 
uvedenie do prevádzky, prevádzku a 
vyraďovanie alebo uzatvorenie úložiska; v 
dokumentácii o bezpečnosti sa uvádzajú 
normy uplatňované v rámci tohto 
posudzovania. Je potrebné vyriešiť 
dlhodobú bezpečnosť po uzavretí, najmä 
to, ako je zabezpečená pasívnymi 
prostriedky v čo najväčšej možnej miere. 
(3) Dokumentácia o bezpečnosti pre 
zariadenie musí obsahovať všetky 
bezpečnostné aspekty miesta, projektu 
zariadenia, riadiacich kontrolných 
opatrení a regulačných kontrol. 
Dokumentácia o bezpečnosti a podporné 
posúdenie bezpečnosti musia preukázať 
úroveň poskytovanej ochrany a poskytnúť 
pre príslušný regulačný orgán a ďalšie 
zainteresované strany záruku, že 
bezpečnostné požiadavky budú splnené.
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(4) Dokumentáciu o bezpečnosti a 
podporné posúdenie bezpečnosti je 
potrebné predložiť na schválenie 
príslušnému regulačnému orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri článok 7 ods. 1a) nový a vymedzenia v článku 3 ods. 9a) nový a  9b) nový.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny 
rámec zahŕňal opatrenia na vzdelávanie 
a odbornú prípravu zodpovedajúce 
potrebám všetkých strán so 
zodpovednosťou za nakladanie 
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom s cieľom zachovať a ďalej 
rozvíjať potrebné odborné znalosti a 
zručnosti.

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny 
rámec zahŕňal opatrenia na vzdelávanie 
a odbornú prípravu zodpovedajúce 
potrebám všetkých strán so 
zodpovednosťou za nakladanie 
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom s cieľom zachovať, ďalej rozvíjať 
a šíriť potrebné vedecké a technologické 
odborné znalosti a zručnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny 
rámec v prípade potreby nakladania s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom zaručoval dostupnosť 
primeraných finančných zdrojov s 
náležitým zohľadnením zodpovednosti 
pôvodcov rádioaktívneho odpadu.

(1) Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátny rámec v prípade potreby 
nakladania s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom zaručoval 
dostupnosť primeraných finančných 
zdrojov s náležitým zohľadnením 
zodpovednosti pôvodcov rádioaktívneho 
odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Členské štáty zabezpečia, aby v 
súlade s postupmi, o ktorých sa rozhodne 
na vnútroštátnej úrovni:
(a) bolo riadne vypracované posúdenie 
nákladov týkajúcich sa stratégií 
nakladania s odpadom, predovšetkým 
posúdenie nákladov týkajúcich sa 
implementácie riešení dlhodobého 
nakladania s nízko, stredne a vysoko 
rádioaktívnym odpadom s dlhým 
polčasom rozpadu v závislosti od jeho 
vlastností. Do posúdenia sa konkrétne 
zahrnú náklady na vyraďovanie 
jadrových zariadení z prevádzky 
a v prípade  zariadení na nakladanie s 
rádioaktívnym odpadom náklady na ich 
konečné uzatvorenie, údržbu a 
monitorovanie;
(b) boli stanovené rezervy na pokrytie 
nákladov uvedených v písmene a) a že boli 
vyčlenené potrebné aktíva na výlučné 
pokrytie týchto rezerv;
(c) sa uskutočňovalo náležité sledovanie 
toho, či rezervy a správa aktív 
zodpovedajú nákladom uvedeným v 
písmene a), s cieľom zabezpečiť 
pravidelné úpravy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Členské štáty ustanovia alebo 
vymenujú vnútroštátny orgán schopný 
poskytnúť odborné posúdenie 
hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a otázok týkajúcich sa nákladov spojených 
s vyraďovaním zariadení z prevádzky, ako 
sa uvádza v odseku 2. Tento orgán by mal 
byť od prispievateľov do fondov nezávislý.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1c) Členské štáty podávajú pravidelne 
Komisii správu o záveroch konania 
príslušného vnútroštátneho orgánu za 
podmienok stanovených v článku 16.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Členské štáty zabezpečia, aby mala 
verejnosť príležitosť efektívne sa 
zúčastňovať na rozhodovacom procese o 
nakladaní s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom.

vypúšťa sa
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(pozri ďalší PDN, v rámci ktorého je do textu Komisie zahrnutý článok 12a  (nový) písmeno 1)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12a
Účasť verejnosti

(1)Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť 
dostala včas príležitosť efektívne sa 
zúčastniť na príprave alebo revízii 
vnútroštátnych programov nakladania s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom, ktoré musia byť vypracované v 
súlade s článok 13, a aby k nim mala po 
ich vypracovaní prístup. Tieto programy 
umiestnia na verejne prístupnú 
internetovú stránku.
(2) Na tento účel členské štáty zabezpečia, 
aby:
(a) bola verejnosť informovaná, či už 
prostredníctvom verejných oznámení 
alebo iných vhodných prostriedkov, ako 
sú elektronické médiá, ak sú dostupné, o 
všetkých návrhoch takýchto plánov alebo 
programov, alebo ich zmien alebo revízií a 
aby sa relevantné informácie o takýchto 
návrhoch sprístupnili verejnosti okrem 
iného vrátane informácií o práve 
zúčastniť sa na rozhodovaní a o 
príslušnom orgáne, ktorému možno 
zaslať pripomienky alebo otázky;
(b) verejnosť mala právo vyjadriť 
pripomienky a stanoviská pred 
uskutočnením rozhodnutí o programoch, 
kým sú ešte otvorené všetky možnosti;
(c) pri uskutočňovaní rozhodnutí boli 
riadne vzaté do úvahy výsledky účasti 
verejnosti;
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(d) po preskúmaní pripomienok 
a stanovísk vyjadrených verejnosťou 
vyvinul príslušný orgán primerané úsilie 
na informovanie verejnosti o prijatých 
rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, 
na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, 
vrátane informácií o procese účasti 
verejnosti.
(3) Členské štáty určia verejnosť 
oprávnenú zúčastniť sa na účely odseku 
2. Podrobné úpravy pre účasť verejnosti 
podľa tohto článku určia členské štáty 
tak, aby umožnili verejnosti pripraviť sa 
a efektívne sa zúčastňovať. Poskytnú sa 
primerané časové rámce, ktoré poskytnú 
dostatočný čas na každú z jednotlivých fáz 
účasti verejnosti, ktoré sú stanovené 
v tomto článku.

Or. en

(pozri predošlý PDN časť odseku 1 bola pôvodne odsek 2 článku 12)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vnútroštátne programy musia byť v 
súlade s ustanoveniami článkov 4 až 12.

(2) Vnútroštátne programy musia byť v 
súlade s ustanoveniami článkov 4 až 12a.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Členské štáty musia svoje vnútroštátne (3) Členské štáty musia svoje vnútroštátne 
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programy pravidelne revidovať 
a aktualizovať, v prípade potreby so 
zreteľom na technický a vedecký pokrok.

programy pravidelne revidovať 
a aktualizovať, v prípade potreby so 
zreteľom na technický a vedecký pokrok, 
ako aj na výsledky medzinárodných 
partnerských posúdení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 14 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) integrovaný, podrobný klasifikačný 
systém rádioaktívneho odpadu, ktorý sa 
vzťahuje na všetky etapy nakladania s 
rádioaktívnym odpadom od vzniku 
rádioaktívneho odpadu po jeho likvidáciu;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odporúčanie Komisie z 15. septembra 1999 o systéme klasifikácie pevného 
rádioaktívneho odpadu (Ú. v. ES L 265, 13.10.1999, s. 37).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 14 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) zoznam všetkého vyhoretého paliva a 
rádioaktívneho odpadu a prognózy 
budúceho množstva vrátane odpadu 
získaného z vyraďovania zariadení z 
prevádzky. V tomto zozname musí byť 
jasne uvedené lokalita, kde sa takýto 
materiál nachádza, a jeho množstvo, a 
prostredníctvom primeranej klasifikácie 
stupeň jeho nebezpečnosti;

(1) na základe klasifikačného systému 
uvedeného v bode (-1) zoznam všetkého 
vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu
a prognózy budúceho množstva vrátane 
odpadu získaného z vyraďovania zariadení 
z prevádzky. V tomto zozname musí byť 
jasne uvedené lokalita, kde sa takýto 
materiál nachádza, a jeho množstvo, a 
prostredníctvom primeranej klasifikácie 
stupeň jeho nebezpečnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 14 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) koncepcie a plány na obdobie po 
uzavretí zariadenia na likvidáciu vrátane 
obdobia, počas ktorého sa ponechá 
inštitucionálna kontrola, a prostriedkov, 
ktoré sa majú použiť na zachovanie 
znalostí o zariadení v dlhodobejšom 
horizonte;

(3) koncepcie a plány na obdobie po 
uzavretí zariadenia na likvidáciu vrátane 
obdobia, počas ktorého sa ponechá 
inštitucionálna kontrola, a prostriedkov, 
ktoré sa majú použiť na zabezpečenie 
dohľadu a údržby a na zachovanie 
znalostí o zariadení v dlhodobejšom 
horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 14 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) opis posúdení nákladov uvedených v 
článku 10 ods. 1a) písm. a) a metód 
použitých pri výpočte príslušných rezerv;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 14 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) opis platného systému financovania, 
aby sa zabezpečilo, že všetky náklady na 
program bude možné uhradiť v súlade s 

(8) opis zvolených možností týkajúcich sa 
zloženia a riadenia aktív vyčlenených v 
zmysle článku 10 ods. 1a) písm. b) a 
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plánovaným harmonogramom. platného systému financovania, aby sa 
zabezpečilo, že všetky náklady na program 
bude možné uhradiť v súlade s plánovaným 
harmonogramom

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Pri rozhodovaní o poskytnutí 
finančnej alebo technickej pomoci 
Euratomu pre zariadenia na nakladanie s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom alebo pre príslušné činnosti, 
alebo pri formulovaní svojich stanovísk k 
investičným projektom v súlade s článkom 
43 Zmluvy o Euratome Komisia zohľadní 
vysvetlenia členských štátov a pokrok v 
realizácii národných programov 
nakladania s odpadom.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie (42b) nový.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Členské štáty pravidelne a aspoň raz za 
desať rokov vykonajú sebahodnotenie 
svojich vnútroštátnych rámcov, príslušných 
regulačných orgánov, vnútroštátnych 
programov a ich vykonávania a pozvú 
misiu na medzinárodné partnerské 

(3) Členské štáty pravidelne a aspoň raz za 
desať rokov vykonajú sebahodnotenie 
svojich vnútroštátnych rámcov, príslušných 
regulačných orgánov, vnútroštátnych 
programov a ich vykonávania a pozvú 
misiu na medzinárodné partnerské 
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posúdenie svojich vnútroštátnych rámcov, 
orgánov a/alebo programov s cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie vysokého štandardu 
nakladania s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom. Výsledky 
akýchkoľvek partnerských hodnotení sa 
oznamujú Komisii a členským štátom.

posúdenie svojich vnútroštátnych rámcov, 
orgánov a/alebo programov s cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie vysokého štandardu 
nakladania s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom. Výsledky 
akýchkoľvek partnerských hodnotení sa 
oznamujú Komisii, ktorá predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
pravidelnú správu, v ktorej sa bude 
súhrnne zaoberať závermi vyplývajúcimi z 
partnerských hodnotení.

SOr. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia vydala 3. novembra návrh smernice, ktorou sa stanovuje právny rámec EÚ pre 
nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (KOM(2010)618). V návrhu sa 
stanovujú konkrétne požiadavky, ktorými sa má zabezpečiť, aby členské štáty zriadili 
vnútroštátny regulačný a organizačný rámec a vypracovali vhodné vnútroštátne programy pre 
nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom od jeho vytvorenia po jeho 
likvidáciu.

1. Spravodajkyňa víta a podporuje všeobecnú schému návrhu:

Európsky parlament vždy žiadal harmonizované normy a pevné právne predpisy v oblasti 
nakladania s rádioaktívnym odpadom, konkrétne to vyjadril vo svojom uznesení o hodnotení 
Euratomu – 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energie1.
 Po prijatí smernice o jadrovej bezpečnosti v júni 2009, ktorá sa vzťahovala iba na zariadenia 
na skladovanie vyhoretého paliva priamo spojené s jadrovými zariadeniami, súčasný návrh 
preto prispieva k budovaniu súvislého legislatívneho celku zameraného na zabezpečenie 
dlhodobej bezpečnosti nakladania s existujúcim a budúcim rádioaktívnym odpadom nezávisle 
od vyhliadok aplikácií v oblasti jadrovej energie a aplikácií nesúvisiacich s výrobou 
elektrickej energie. 

Spravodajkyňa víta štruktúru návrhu, ktorý na základe zásad existujúcich na medzinárodnej 
úrovni2 stavia na prístupe, ktorý zaujali mnohé členské štáty, a poskytuje rámec pre 
zodpovednejšie riadenie (i) vnútroštátneho rámca opierajúceho sa o jasne určené povinnosti a 
zodpovednosť každého účastníka, (ii) vnútroštátneho programu, ktorý stanoví jednotlivé fázy, 
časové rámce a jasnosť v rozhodovacom procese v oblasti rádioaktívneho odpadu, (iii) 
vyvážených pravidiel transparentnosti a informácií, dohľadu a kontroly.

2. Spravodajkyňa zastáva názor, že by sa mali zvážiť isté vylepšenia zamerané na 
zabezpečenie zodpovedného a bezpečného nakladania s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom a nemali by sa odkladať rozhodnutia, ktoré treba prijať hneď.

Medzi zmenami a doplneniami navrhnutými v návrhu správy, ktoré majú zvážiť členovia 
tohto výboru, by spravodajkyňa chcela zdôrazniť body, ktoré považuje za svoje hlavné 
priority:

 Konečná likvidácia rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva:

(i) Spravodajkyňa sa nazdáva, že pri plánovaní koncepcie a technického riešenia konečnej 
likvidácie, predovšetkým hlbokého geologického uloženia vyhoretého paliva a vysoko 
rádioaktívneho odpadu, by sa mala náležite zohľadniť zásada reverzibility. Cieľom je umožniť 
potenciálny prístup k odpadu a jeho spätnú obnovu, či už z technických príčin, alebo 
                                               
1 Správa pána Maldeikisa, 10. mája 2007
2 Spoločný dohovor IAEA o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom („spoločný 

dohovor“) INFCIR/546 z 24. decembra 1997 a vypracované bezpečnostné normy.
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v prípade, že pokrok vo výskume vytvorí priestor pre nové dlhodobejšie technologické 
riešenia (ako napr. transmutácia). Nepredstavuje to prekážku pre uzatvorenie úložiska po 
istom období prevádzky a monitorovania, ak sa tak rozhodnú budúce generácie. Reverzibilita 
preto necháva možnosť pokračovať opatrne smerom k najbezpečnejšiemu riešeniu, pričom sa 
prostredníctvom nepretržitého sledovania a zbierania skúseností umožní zvýšiť znalosti 
získané počas fázy výskumu. Podľa spravodajkyne táto fáza reverzibility vôbec neoslabí 
konečné vládne riešenie týkajúce sa hlbokého geologického ukladania, naopak, bola by 
súčasťou spoločenskej prijateľnosti takéhoto úložiska a je spojená s dlhodobým 
monitorovaním umiestnenia a vedenia záznamov o ňom.
(ii) Okrem toho spravodajkyňa zaviedla v celom texte sériu zmien a doplnení, ktoré 
dokresľujú jej postoj k tomu, že (a) ukladanie do úložísk sa musí vykonávať v súlade s  
medzinárodne prijatými bezpečnostnými normami, požiadavkami a metodikou. V záujme 
uvedeného sú dôležitými otázkami odborná príprava, šírenie vedomostí a zachovávanie 
zručností, (b) je potrebné zorganizovať príslušné riadenie znalostí o každom úložisku v 
prípade operácií, ktoré trvajú niekoľko desaťročí, a zároveň pripraviť o ňom záznamy;
zároveň sú skutočne rozhodujúce dohľad nad zariadeniami a ich údržba a sledovanie 
životného prostredia po uzatvorení zariadení, (c) dôležitá je aj medzinárodná spolupráca pri 
výmene a šírení odborných poznatkov a zásadnú úlohu budú zohrávať aj spoločné programy v 
oblasti výskumu a vývoja. A tak je v tomto smere dôležitý priestor vyhradený pre 
„medzinárodné partnerské posúdenie“ a výmenu osvedčených postupov, pričom vnútroštátne 
programy by sa mali budovať na týchto skúsenostiach.

 Finančné zdroje: 

Spravodajkyňa by sa tu rada zmienila o konkrétnych parlamentných uzneseniach o 
financovaní stratégií vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky1 a predovšetkým by sa 
rada zmienila o rozmere tejto otázky v rámci vnútorného trhu. V tomto smere je návrh 
Komisie považovaný za dosť slabý, pretože z neho členským štátom nevyplývajú žiadne iné 
záväzné povinnosti, než len všeobecný záväzok zaručiť dostupné primerané finančné zdroje.

Podľa spravodajkyne by cieľom návrhu malo byť zabezpečiť vyčlenenie finančných zdrojov, 
aby sa splnili požiadavky na vyradenie jadrových elektrární z prevádzky, ako aj na nakladanie 
so vzniknutým rádioaktívnym odpadom, na jeho úpravu a konečnú likvidáciu, a zabezpečiť, 
aby boli tieto zdroje v prípade potreby dostupné a aby sa s nimi hospodárilo transparentne.

Práve toto je cieľom zmien a doplnení navrhovaných v článku 10, ktorým sa členským štátom 
vymedzujú prísnejšie povinnosti, ktoré sa majú vykonávať v súlade s ich vnútroštátnymi 
postupmi: posúdenie nákladov spojených so stratégiou nakladania s odpadom; rezervy určené 
na financovanie budúcich odstávok činností  nakladania s odpadom a potrebné aktíva 
vyčlenené na pokrytie týchto rezerv; vhodné monitorovanie množstva rezerv a riadenie týchto 
aktív; hodnotenia vypracované nezávislým vnútroštátnym orgánom, ktorý overí, či sa 
prostriedky vyčlenené na tieto budúce činnosti majú používať iba na vyraďovanie zariadení 
z prevádzky alebo aj na činnosti nakladania s odpadom; pravidelné podávanie správ 

                                               
1 Správa pani Harmsovej o „Kozlodujskom programe“ prijatá na plenárnom zasadnutí 20. mája 2010. 
Správa pani Harmsovej s názvom „Jadrová bezpečnosť: využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární“ –
prijatá v novembri 2005
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členských štátov Komisii. Súčasne sa v článku 14 zavádzajú ďalšie požiadavky týkajúce sa 
obsahu vnútroštátnych programov.

 Rozvoj regionálneho ukladania odpadu

Členské štáty nesú konečnú zodpovednosť za bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom, ktorý vytvoria, vrátane jeho ukladania. Spravodajkyňa sa nazdáva, 
že dodržiavanie tejto základnej požiadavky možno spojiť s využitím možnosti spoločného 
riešenia nakladania s rádioaktívnym odpadom za predpokladu, že sa to uskutoční za istých 
prísnych, riadne ošetrených podmienok. Hoci je rozhodujúce, aby každý členský štát 
vypracoval svoj vlastný vnútroštátny program a prijal konečné rozhodnutie týkajúce sa 
vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu, spravodajkyňa zastáva názor, že v navrhovanej 
smernici – v ktorej sa v odôvodnení 37 už potenciálne uznáva, že spoločné riešenie môže byť 
zaujímavé – by sa mali vymedziť predbežné požiadavky, ktoré treba pred začatím takýchto 
spoločných dobrovoľných projektov splniť.
Štúdie využívania alebo projekty založené na mnohonárodnostnom princípe spolupráce už 
ako také existujú, medzi nimi napríklad práce v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu1, ktoré sa prebudili na základe obáv z šírenia jadrových zbraní, alebo v rámci 
pracovnej skupiny ERDO2, ktorá združuje viacero členských štátov3 skúma uskutočniteľnosť 
zriadenia mnohonárodnej európskej organizácie pre rozvoj úložísk. Toto pracovné úsilie 
otvára cestu rozvoju metodiky, ktorá bude slúžiť ako štruktúra koncepcie spoločného 
hlbokého geologického úložiska, ktoré bude bezpečné, isté a spoločensky prijateľné.
Spravodajkyňa sa opiera o toto pracovné úsilie a uznáva, že táto koncepcia môže byť za 
istých okolností zaujímavá, no nazdáva sa, že toto riešenie nemôže slúžiť členským štátom 
ako alternatíva, aby sa vyhýbali svojim vnútroštátnym povinnostiam, ktoré ustanovuje 
súčasný návrh, alebo aby odkladali konečné rozhodnutie o nakladaní s odpadom. A tak aj 
všetky spoločné alebo regionálne riešenia ukladania odpadu by rovnako ako vnútroštátne 
riešenia mohli byť opísané v príslušných vnútroštátnych programoch, mohli by vytvoriť 
priestor pre širokú verejnú konzultáciu a mohli by byť iniciované po splnení predbežných 
požiadaviek navrhovaných v článku 4, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú bezpečnostných 
noriem, systémov spoľahlivosti a zabezpečenia financovania počas prevádzky zariadenia a po 
jeho uzatvorení.
V súvislosti s touto otázkou sa musí obnoviť v ustanoveniach článku 4 možnosť 
cezhraničného prevozu jadrového odpadu, ktorý bude riadne schválený na základe smernice z 
roku 2006.

 Transparentnosť a účasť verejnosti 
Spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa v súvislosti s vypracovaním a revíziou 

                                               
1 „Rozvoj mnohonárodných úložísk rádioaktívneho odpadu: rámec infraštruktúr a možnosti spolupráce“ október 
2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Rakúsko, Bulharsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
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vnútroštátneho programu v súlade so smernicou 2003/35/ES1 vybudoval za účasti verejnosti 
konsenzus. Účasť verejnosti vedie k vzniku dohody a k angažovanosti a neskôr k 
spoločenskej legitímnosti stratégií nakladania s rádioaktívnym odpadom.
V článku 12a (nový) sa zavádzajú konkrétne ustanovenia.

Okrem toho sa v celom texte navrhujú iné podrobné zmeny a doplnenia, ako napríklad úpravy 
týkajúce sa „dokumentácie o bezpečnosti“, ktorá sa pôvodne objavila v osobitnom článku 8 a 
ktorej ustanovenia sa teraz presunuli do príslušných článkov – vymedzenia a článok 7 
„Držiteľ licencie“ – a boli zmenené tak, aby sa zachoval súlad s rozsahom pôsobnosti 
smernice.

*    *

*

                                               
1 Smernica 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov 
týkajúcich sa životného prostredia, Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 17.


