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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

o návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2011)0072),

– so zreteľom na článok 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0077/2011),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (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 rozhodnutia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. V rámci siedmeho rámcového 
programu Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu vznikli tri hlavné 
európske iniciatívy zamerané na 
spoluprácu v oblasti jadrovej vedy a 
technológie. Sú to: Technologická 
platforma pre udržateľnú jadrovú energiu 
(SNETP), Technologická platforma pre 
vykonávanie geologického ukladania 
(IGDTP) a Európska multidisciplinárna 
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iniciatíva pre nízke dávky (MELODI). 
Ako platforma SNETP, tak aj platforma 
IGDTP zodpovedajú cieľom plánu SET.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. Účelom Európskej priemyselnej 
iniciatívy v oblasti udržateľnej jadrovej 
energie (ESNII) je zavedenie reaktorov 
štvrtej generácie (Gen-IV) s rýchlymi 
neutrónmi a uzavretým palivovým cyklom 
do roku 2040. Zahŕňa tri hlavné projekty: 
prototyp ASTRID (chladený sodíkom), 
demonštračný projekt ALLEGRO 
(chladený plynom) a pilotné 
technologické zariadenie MYRRHA 
(chladené olovom).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Rámcový program (2012 – 2013) 
prispeje k vykonávaniu plánu SET. 
V rámci jeho opatrení by sa mal 
zohľadňovať strategický plán výskumu 
troch existujúcich európskych
technologických platforiem v oblasti 
jadrovej energie: SNETP, IGDTP a 
Melodi.

Or. en
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Odôvodnenie

Väčší dôraz by sa mohol klásť na potrebu súladu medzi činnosťami v oblasti výskumu 
a odbornej prípravy, ktoré sa majú vykonávať v rokoch 2012 – 2013, a strategickými plánmi 
výskumu troch hlavných európskych iniciatív zameraných na spoluprácu, ktoré vznikli v rámci 
siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Sú to: 
Európska priemyselná iniciatíva v oblasti udržateľnej jadrovej energie v rámci plánu SET 
(zahŕňa Technologickú platformu pre udržateľnú jadrovú energiu (SNETP) a Technologickú 
platformu pre vykonávanie geologického ukladania (IGDTP)) a Európska multidisciplinárna 
iniciatíva pre nízke dávky (MELODI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha I – hlava IB – Cieľ

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú 
základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj 
v záujme bezpečnejšieho nakladania s 
rádioaktívnym odpadom s dlhým časom 
rozpadu, zlepšovať najmä bezpečnosť 
jadrovej energie a hospodárnosť z hľadiska 
jej zdrojov i nákladov a zabezpečovať silný 
a spoločensky prijateľný systém ochrany 
ľudí a životného prostredia proti účinkom 
ionizujúceho žiarenia. 

Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú 
základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj 
v záujme bezpečnejšieho nakladania s 
rádioaktívnym odpadom s dlhým časom 
rozpadu, zlepšovať najmä bezpečnosť 
jadrovej energie a hospodárnosť z hľadiska 
jej zdrojov i nákladov a zabezpečovať silný 
a spoločensky prijateľný systém ochrany 
ľudí a životného prostredia proti účinkom 
ionizujúceho žiarenia. Osobitná pozornosť 
by sa mala pri vyradzovaní zastaraných 
systémov z prevádzky venovať jadrovému 
odpadu s dlhým obdobím rozpadu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha I – hlava IB – Činnosti – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ľudské zdroje a odborná príprava 5. Ľudské zdroje a odborná príprava

Podpora udržiavania a ďalšieho rozvoja 
vedeckej odbornosti a ľudskej kapacity s 
cieľom dlhodobo zabezpečiť dostupnosť 
primerane kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov, inžinierov a zamestnancov v 

Stála podpora pre udržanie a rozvoj 
kvalifikovaného personálu potrebného na 
zachovanie jadrovej nezávislosti Únie. Je 
nevyhnutné zachovať odborné poznatky 
z oblasti jadrovej energie v Únii, keďže 
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jadrovom sektore. jadrová energia bude mať kľúčový 
význam pre energetický mix EÚ, vrátane 
činností týkajúcich sa vyradzovania 
zariadení z prevádzky a nakladania 
s odpadom s dlhým obdobím rozpadu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha I – hlava II – Činnosti – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Jadrová ochrana, bude naďalej 
podporovať plnenie záväzkov 
Spoločenstva, najmä vývoj metód na 
kontrolu zariadení palivového cyklu, 
vykonávania dodatočného protokolu 
vrátane environmentálneho odberu vzoriek 
a integrovaných ochranných opatrení, ako 
aj prevencie zneužitia nukleárneho a 
jadrového materiálu súvisiaceho s 
nezákonným obchodovaním s takým 
materiálom vrátane jadrovej súdnej 
analýzy.

3. Jadrová ochrana, bude naďalej 
podporovať plnenie záväzkov 
Spoločenstva, najmä vývoj metód na 
kontrolu zariadení palivového cyklu, 
vykonávania dodatočného protokolu 
vrátane environmentálneho odberu vzoriek 
a integrovaných ochranných opatrení, ako 
aj prevencie zneužitia nukleárneho a 
rádioaktívneho materiálu súvisiaceho s 
nezákonným obchodovaním s takým 
materiálom vrátane jadrovej súdnej 
analýzy. Treba využívať optimálne 
nástroje monitorovania pre všetky civilné 
jadrové činnosti vrátane prepravných 
operácií alebo miest na uskladnenie 
akéhokoľvek rádioaktívneho materiálu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Projekty spolupráce 1. Projekty spolupráce

Podpora výskumných projektov 
uskutočňovaných konzorciami 

Podpora výskumných projektov 
uskutočňovaných konzorciami 
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s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom 
získať nové poznatky, vyvíjať nové 
technológie, výrobky alebo vytvárať 
spoločné zdroje v oblasti výskumu. 
Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia 
projektov sa môže v rámci jednotlivých 
oblastí a tém líšiť. Projekty môžu mať 
malý alebo stredný rozsah so zameraním 
na výskumné akcie, prípadne môže ísť aj o 
rozsahom veľké integračné projekty, ktoré 
na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujú 
významný objem finančných prostriedkov. 
Pracovné programy projektov budú 
obsahovať podporu vzdelávania a 
profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov.

s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom 
získať nové poznatky, vyvíjať nové 
technológie, výrobky alebo vytvárať 
spoločné zdroje v oblasti výskumu. 
Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia 
projektov sa môže v rámci jednotlivých 
oblastí a tém líšiť. Projekty môžu mať 
malý alebo stredný rozsah so zameraním 
na výskumné akcie, prípadne môže ísť aj o 
rozsahom veľké integračné projekty, ktoré 
na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujú 
významný objem finančných prostriedkov. 
Pracovné programy projektov budú 
obsahovať podporu vzdelávania a 
profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov. Do pracovného programu 
projektov budú zahrnuté aj činnosti 
v oblasti normalizácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 2– písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koordinačné a podporné akcie 3. Koordinačné a podporné akcie

Podpora činností, ktoré slúžia na 
koordináciu alebo podporu výskumu 
(vytváranie sietí, výmeny, nadnárodný 
prístup k výskumným infraštruktúram, 
štúdie, konferencie, príspevky počas 
budovania novej infraštruktúry atď.) alebo 
podpora rozvoja ľudských zdrojov (napr. 
vytváranie sietí a plánov odbornej 
prípravy). Tieto akcie možno vykonávať aj 
inými spôsobmi, ako sú výzvy na 
predloženie návrhov.

Podpora činností, ktoré slúžia na 
koordináciu alebo podporu výskumu 
(vytváranie sietí, výmeny, nadnárodný 
prístup k výskumným infraštruktúram, 
štúdie, konferencie, účasť v orgánoch pre 
normalizáciu, príspevky počas budovania 
novej infraštruktúry atď.) alebo podpora 
rozvoja ľudských zdrojov (napr. vytváranie
sietí a plánov odbornej prípravy). Tieto 
akcie možno vykonávať aj inými 
spôsobmi, ako sú výzvy na predloženie 
návrhov.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 7. marca 2011 vydala balík legislatívnych návrhov na pokračovanie v činnostiach 
jadrového výskumu a odbornej prípravy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom) v rokoch 2012 a 2013.
Tento legislatívny balík pozostáva z návrhu rozhodnutí Rady pre rámcový program, osobitné 
programy pre priame a nepriame opatrenia a pravidlá pre účasť podnikov, výskumných 
stredísk a univerzít na opatreniach rámcového programu a šírenie výsledkov výskumu.

1. Spravodajca víta a podporuje všeobecnú schému návrhu:

Účelom legislatívneho balíka je pokračovať v podpore opatrení vývoja a výskumu v jadrovej 
oblasti vykonávaných v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu (2007 – 2011). Návrhy sa budú týkať iba dvoch rokov (2012 – 2013) 
v súlade so súčasnými finančnými vyhliadkami (2007 – 2013) a s časovým rámcom siedmeho 
rámcového programu EÚ (2007 – 2013).
Výskum spolufinancovaný Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu zohráva dôležitú 
úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti, účinnosti zdrojov a nákladovej efektívnosti jadrového 
štiepenia a ďalších spôsobov využívania žiarenia v priemysle a lekárstve a niektoré výskumné 
projekty majú kľúčovú iniciačnú úlohu v nedávno odštartovanej Európskej priemyselnej 
iniciatíve v oblasti udržateľnej jadrovej energie (ESNII), ktorá je jednou zo šiestich 
európskych priemyselných iniciatív spustených v rámci Európskeho strategického plánu pre 
energetické technológie (plán SET) v roku 2010.
Návrhy pre rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sú zreteľne 
prepojené s cieľmi stratégií Európa 2020 a Energia 2020. Program prispeje k hlavnej 
iniciatíve „Inovácia v Únii“ podporou predkomerčného výskumu a uľahčením procesu 
transferu technológií medzi akademickou obcou a priemyslom a k hlavnej iniciatíve „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“ výrazným zvýšením celkovej udržateľnosti jadrovej energie. 
Program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu prinesie rast a nové pracovné 
príležitosti v širokom spektre odborov tým, že kladie dôraz na odbornú prípravu v rámci 
všetkých svojich činností, zvyšovanie konkurencieschopnosti v súčasnom jadrovom priemysle 
a najmä vytvorenie nového odvetvia technologicky vyspelého priemyslu energie z jadrovej 
syntézy.

2. Spravodajca chce v tejto súvislosti upozorniť na tieto rysy svojich hlavných priorít:

 Dôsledky havárie vo Fukušime
Spravodajca vyjadruje názor, že po havárii vo Fukušime potrebuje Európa silnejší, a nie slabší 
jadrový výskum a vývoj. Bez ohľadu na to, že niektoré členské štáty sa rozhodli, že postupne 
prestanú využívať jadrovú energiu, dôležité je pokračovať v jadrovom výskume a vývoji na 
európskej úrovni s cieľom zlepšiť bezpečnosť jadrového štiepenia, prevádzkovať existujúce 
zariadenia a riadiť procesy nakladania s odpadom, odstavovania a vyradzovania zariadení 
z prevádzky a ostatné spôsoby využívania žiarenia v priemysle a lekárstve, ako aj zvýšiť 
jadrovú bezpečnosť (jadrové záruky, nešírenie, boj proti nezákonnému obchodovaniu a súdna 
analýza).
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Spoločný európsky jadrový výskum a odborná príprava sú nevyhnutné na podporu európskej 
konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a vedeckej excelentnosti. Prostredníctvom 
riadnej koordinácie a výmeny poznatkov by sa mohlo demonštrovať účinné uplatňovanie 
výsledkov vývoja a výskumu v jadrových elektrárňach na základe lepšieho porozumenia 
fenomenológie havárií. Program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu s dôrazom na 
bezpečnosť by teda mohol byť prínosom pre jadrové programy v Európe, Rusku a USA, aj v 
spojení s pokračujúcim dynamickým vývojom v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou 
(najmä v Ázii). Mohlo by to napokon viesť k vytvoreniu obrovského trhu pre jadrové 
odvetvia, pričom európsky jadrový priemysel bude profitovať z podpory činností a programov 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obnovu dôveryhodnosti na úrovni 
bezpečnosti zariadení.

 Výskum v oblasti štiepenia
Jadrová energia zohráva významnú úlohu pri realizácii cieľov stanovených v Európskom 
strategickom pláne pre energetické technológie (plán SET), ako sú znížené emisie uhlíka, 
vyššia bezpečnosť dodávok, nižšia závislosť od dodávky zdrojov energie z nestabilných 
regiónov sveta a vyššia priemyselná konkurencieschopnosť. Jadrové štiepenie v súčasnosti 
zabezpečuje takmer jednu tretinu elektrickej energie v Európe.

Spravodajca zdôrazňuje dôležitosť jadrových činností Spoločného výskumného strediska 
(JRC) v oblasti záruk a nešírenia, nakladania s odpadom, bezpečnosti jadrových zariadení a 
palivového cyklu, rádioaktivity v životnom prostredí a ochrany pred žiarením. Na dosiahnutie 
tohto cieľa je potrebné neustále dopĺňať poznatky, zručnosti a schopnosti, aby sa poskytovali 
potrebné špičkové odborné vedecké poznatky v oblasti bezpečnosti jadrových reaktorov 
a jadrovej ochrany. Všetky činnosti plánované pre Spoločné výskumné stredisko sa musia 
dodržať na najvyššej úrovni.

V súlade s Európskou priemyselnou iniciatívou v oblasti udržateľnej jadrovej energie (ESNII) 
spravodajca považuje za nevyhnutné vyvíjať nové technológie, ako sú technológie štvrtej 
generácie reaktorov s rýchlymi neutrónmi. Súčasné jadrové systémy využívajú menej než 1 % 
potenciálnej energie z uránových zdrojov. Prostredníctvom systémov štvrtej generácie 
zameraných na vyššiu bezpečnosť a účinnosť bude využívanie uránových zdrojov približne 
50-krát účinnejšie a postačí na tisíce rokov, čím sa zníži množstvo rádioaktívneho odpadu 
a podporí sa dlhodobý prínos jadrovej energie k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

 Výskum v oblasti syntézy
Spravodajca sa domnieva, že medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) 
je projektom s jasnou európskou pridanou hodnotou a výraznými vyhliadkami na 
presahovanie do oblasti výskumu a inovácií. Výskumný projekt ITER je hodnotný ako jeden 
z možných budúcich bezpečných, udržateľných, ekologicky zodpovedných a ekonomicky 
životaschopných energetických zdrojov pre Európu a jeho financovanie by sa nemalo 
zastaviť.

Je dôležité, aby sa na projekt ITER a jeho sprievodné programy vývoja a výskumu vrátane 
zariadenia JET, ktoré je v súčasnosti najväčším tokamakom na svete, umiestneným v Culham 
Science Centre v Spojenom kráľovstve, poskytli finančné záruky. Zariadenie JET je 
nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bol projekt ITER úspešný a realizovaný nákladovo 
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efektívnym spôsobom (mnohé materiály a komponenty pre ITER sa skúšajú v zariadení JET). 
Účinnosť súčasnej zmluvy pre zariadenie JET uplynie na konci tohto roka a nová zmluva 
môže nadobudnúť účinnosť až po prijatí rámcového programu Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu na roky 2012 – 2013.  Vzhľadom na túto skutočnosť je jednoznačne dôležité 
zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky pre JET k dispozícii v roku 2012, a čo najskôr 
o tom informovať.

 Rovnováha medzi jadrovou syntézou a jadrovým štiepením
Spravodajca sa domnieva, že i keď sú dôvody na pokračovanie vo výskume výroby energie 
prostredníctvom syntézy jasné, etapu jej komerčného využitia sa možno podarí dosiahnuť až 
ku koncu tohto storočia.  Naproti tomu sa už ukázalo, že systémy na získanie energie 
prostredníctvom jadrového štiepenia fungujú na komerčnej úrovni spoľahlivo a nové systémy, 
ako je GEN IV, sľubujú bezpečnejšie spôsoby plnenia energetických potrieb v časovom rámci 
do roku 2050 a neskôr do roku 2100, ktoré budú navyše znamenať účinnejšie využívanie 
zdrojov a produkciu menšieho množstva odpadu.

Pracovníci v oblasti štiepenia môžu poskytnúť dôležité informácie pre syntézu vo viacerých 
oblastiach a naopak vývoj systémov štiepenia štvrtej generácie predpokladá zvládnutie 
technologických výziev podobných tým, ktoré sú spojené s projektom ITER alebo 
elektrárňami na jadrovú syntézu. So zreteľom na túto skutočnosť by sa mala naďalej vyvíjať 
súčinnosť medzi výskumom v oblasti štiepenia a syntézy a v budúcich rámcových 
programoch by sa mali vytvoriť primerané systémy na zistenie a podporu spoločného 
výskumu vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti jadrového štiepenia a jadrovej syntézy 


