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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

o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné 
bezpečnosti
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0841),

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0014/2012),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2012),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
změnila odpovídajícím způsobem;

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, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Havárie v Černobylu v roce 1986 
zdůraznila celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Havárie ve Fukušimě-Daiiči 
v roce 2011 jen potvrdila, že je nutné i 
nadále pokračovat v úsilí o zlepšení 
jaderné bezpečnosti tak, aby byly splněny 
přísnější možné normy. Aby bylo možné 
vytvořit bezpečnostní podmínky nezbytné 

(3) Havárie v Černobylu v roce 1986 
zdůraznila celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Havárie ve Fukušimě-Daiiči 
v roce 2011 jen potvrdila, že je nutné i 
nadále pokračovat v úsilí o zlepšení 
jaderné bezpečnosti tak, aby byly splněny 
přísnější možné normy, zejména co se týče 
řízení a regulační nezávislosti. Aby bylo 
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k tomu, aby byla odstraněny rizika pro 
život a zdraví obyvatelstva, mělo by mít 
Evropské společenství pro atomovou 
energii (dále jen „Společenství“) možnost 
podporovat jadernou bezpečnost ve třetích 
zemích.

možné vytvořit bezpečnostní podmínky 
nezbytné k tomu, aby byla odstraněny 
rizika pro život a zdraví obyvatelstva, mělo 
by mít Evropské společenství pro 
atomovou energii (dále jen „Společenství“) 
možnost podporovat jadernou bezpečnost 
ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V těsné blízkosti hranic EU se budují 
jaderné elektrárny a vyvolávají vážné 
obavy týkající se bezpečnosti a 
zabezpečení, zejména v souvislosti s 
nedostatečnou politickou spoluprací s EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Mnoho zemí na celém světě zvažuje 
nebo plánuje vybudování jaderných 
elektráren, což s sebou nese širokou škálu 
problémů a vyžaduje vytvoření 
odpovídající kultury jaderné bezpečnosti a 
systémů řízení. V této souvislosti by bylo 
třeba upřednostnit podporu příslušných 
orgánů dozoru a vícestranných 
regionálních a mezinárodních struktur, 
které mohou posílit důvěru a uplatňování 
norem pomocí mechanismu vzájemného 
hodnocení.
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Or. en

Odůvodnění

Tento nástroj by se měl zaměřit na orgány dozoru. V zemích, které nemají celou řadu 
jaderných elektráren a provozovatelů, závisí činnost regulačního orgánu na existenci jaderné 
elektrárny, což může být podnětem ke shovívavosti. Částečně lze tuto situaci kontrolovat 
pomocí regionálních organizací a vzájemného hodnocení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sama Evropská unie jednáním se 
svými členskými státy v rámci společných 
politik, má nezbytnou kapacitu k tomu, 
aby reagovala na globální výzvy, a je 
rovněž v ideální pozici k tomu, aby
koordinovala spolupráci se třetími zeměmi.

(4) Díky jednání se svými členskými státy 
v rámci společných politik a spolupráci 
s mezinárodními a regionálními 
organizacemi má Unie příhodné postavení 
k tomu, aby reagovala na globální výzvy a 
koordinovala spolupráci se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zachovalo a podpořilo trvalé 
zdokonalování jaderné bezpečnosti a 
dozoru nad ní, přijala Rada Evropské unie 
dne 25. června 2009 směrnici 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti 
jaderných zařízení. Rada rovněž přijala 
směrnici 2011/70/Euratom ze dne 19. 
července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem. Tyto směrnice a 
přísné normy v oblasti jaderné bezpečnosti 
a nakládání s vyhořelým palivem a 

(6) Aby se zachovalo a podpořilo trvalé 
zdokonalování jaderné bezpečnosti a 
dozoru nad ní, přijala Rada Evropské unie 
dne 25. června 2009 směrnici 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti 
jaderných zařízení. Ve sdělení Komise ze 
dne 24. listopadu 2011 o prozatímní 
zprávě o komplexních posouzeních rizik a 
bezpečnosti („zátěžových testech“) 
jaderných elektráren v Evropské unii1 se 
zdůrazňuje potřeba posílit tento rámec.
Rada rovněž přijala směrnici 
2011/70/Euratom ze dne 19. července 



PE486.061v01-00 8/16 PR\896869CS.doc

CS

radioaktivními odpady zavedené v Unii 
představují názorné příklady, které mohou 
motivovat třetí země k tomu, aby přijaly 
podobně přísné normy.

2011, kterou se stanoví rámec Společenství 
pro odpovědné a bezpečné nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. Tyto směrnice a přísné normy v 
oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivními 
odpady zavedené v Unii představují 
názorné příklady, které mohou motivovat 
třetí země k tomu, aby přijaly podobně 
přísné normy, ale jsou důvěryhodné jen v 
případě, že jsou náležitě provedeny ve 
všech členských státech.
1COM(2011)0784

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je zvláště zapotřebí, aby Společenství 
i nadále usilovalo o uplatňování účinného 
dozoru nad jadernými materiály ve třetích 
zemích, a to na základě svých vlastních 
činností v oblasti dozoru v rámci Unie.

(10) Je zvláště zapotřebí, aby Společenství 
i nadále usilovalo o uplatňování účinného 
dozoru nad jadernými materiály ve třetích 
zemích, a to na základě svých vlastních 
činností v oblasti dozoru v rámci Unie.
Využívání práce odborníků při pomoci 
třetím zemím v oblasti jaderné energie je 
důležité i pro zachování vysoké úrovně 
odborných poznatků v Unii, především 
v souvislosti s plánovaným uzavřením 
několika jaderných elektráren.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany;

(a) podpora účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a účinného řízení jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) míry, v jaké země, jimž EU pomáhá, 
vypracovávají normy jaderné bezpečnosti, 
které jsou podobné normám běžným v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategické dokumenty budou mít za cíl 
poskytnout soudržný rámec pro spolupráci 
mezi Unií a dotčenými partnerskými 
zeměmi či regiony, který bude v souladu 
s celkovým cílem a oblastí působnosti, 
s cíli, zásadami a politikou Unie.

3. Strategické dokumenty budou mít za cíl 
poskytnout soudržný rámec pro spolupráci 
mezi Unií, členskými státy a dotčenými 
partnerskými zeměmi či regiony, který 
bude v souladu s celkovým cílem a oblastí 
působnosti, s cíli, zásadami a politikou 
Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté orientační programy se v zásadě
zakládají na dialogu mezi partnerskými 
zeměmi či regiony, což přináší zapojení 
zúčastněných stran, aby bylo zajištěno, že 
dotčená země či region převezmou za 
proces dostatečnou vlastní odpovědnost, a 
také aby se podnítila podpora pro 
vnitrostátní rozvojové strategie.

3. Víceleté orientační programy se v co 
největší možné míře zakládají na dialogu 
mezi partnerskými zeměmi či regiony, což 
přináší zapojení zúčastněných stran, aby 
bylo zajištěno, že dotčená země či region 
převezmou za proces dostatečnou vlastní 
odpovědnost, a také aby se podnítila 
podpora pro vnitrostátní rozvojové 
strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha – Podporovaná specifická opatření – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Prosazování účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany na všech úrovních zejména cestou:

(a) Prosazování účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a účinného řízení jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany na všech úrovních zejména cestou:

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha – Podporovaná specifická opatření – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- prosazování účinných regulačních rámců, 
postupů a systémů s cílem zajistit 
odpovídající ochranu před ionizujícím 
zářením z radioaktivních materiálů, zvláště 
z vysoce aktivních radioaktivních zdrojů, a 
jejich bezpečnou likvidaci,

- prosazování účinných a transparentních 
regulačních rámců, postupů a systémů s 
cílem zajistit odpovídající ochranu před 
ionizujícím zářením z radioaktivních 
materiálů, zvláště z vysoce aktivních 
radioaktivních zdrojů, a jejich bezpečnou 
likvidaci,

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha – Podporovaná specifická opatření – písm. a – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- prosazování účinných systémů řízení 
jaderné bezpečnosti, které zaručují 
nezávislost, odpovědnost a pravomoc 
regulačních orgánů a regionálních a 
mezinárodních struktur spolupráce mezi 
těmito orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha – Podporovaná specifická opatření – písm. b – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- opatření na podporu mezinárodní 
spolupráce (včetně opatření v rámci 
příslušných mezinárodních organizací, 
zejména MAAE) ve výše uvedených 
oblastech, včetně provádění a 

- opatření na podporu mezinárodní 
spolupráce (včetně opatření v rámci 
příslušných regionálních a mezinárodních 
organizací, zejména MAAE) ve výše 
uvedených oblastech, včetně provádění a 
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monitorování, jak jsou dodržovány 
mezinárodní úmluvy a smlouvy, výměny 
informací, budování kapacit a odborného 
vzdělávání v oblasti jaderné bezpečnosti a 
výzkumu.

monitorování, jak jsou dodržovány 
mezinárodní úmluvy a smlouvy, výměny 
informací, budování kapacit a odborného 
vzdělávání v oblasti jaderné bezpečnosti a 
výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha – Kritéria – 1. Obecná kritéria – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Přednost dostanou přistupující země a 
země v regionu evropského sousedství. 
Upřednostněny budou regionální přístupy.

- Přednost dostanou přistupující země a 
země v regionu evropského sousedství, 
zejména pokud budují nové kapacity na 
výrobu jaderné energie, nebo pokud jsou 
ve fázi vyřazování zařízení z provozu. 
Upřednostněny budou regionální přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha – Kritéria – 1. Obecná kritéria – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Třetí země, které chtějí s Evropskou unií 
spolupracovat, by se měly v plné míře 
hlásit k zásadám nešíření. Rovněž by měly 
být stranami souvisejících úmluv v rámci 
MAAE o jaderné bezpečnosti a 
zabezpečení nebo podniknout kroky, které 
prokážou jasné odhodlání k takovýmto 
úmluvám přistoupit. Spolupráce 
s Evropskou unií by mohla být podmíněna 
přistoupením nebo splněním kroků 
vedoucích k přistoupení k souvisejícím 
úmluvám. V případech krize by 
uplatňování této zásady mělo být 

- Třetí země, které chtějí s Evropskou unií 
spolupracovat, by se měly v plné míře 
hlásit k zásadám nešíření. Rovněž by měly 
být stranami souvisejících úmluv v rámci 
MAAE o jaderné bezpečnosti a 
zabezpečení nebo podniknout kroky, které 
prokážou jasné odhodlání k takovýmto 
úmluvám přistoupit. Spolupráce 
s Evropskou unií by mohla být podmíněna 
přistoupením nebo splněním kroků 
vedoucích k přistoupení k souvisejícím 
úmluvám. V případech krize by 
uplatňování této zásady mělo být 
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výjimečně flexibilní. výjimečně flexibilní, pokud by nečinnost 
mohla zvýšit míru rizika pro Unii a její 
občany.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha – Kritéria – 1. Obecná kritéria – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Aby byl zajištěn a kontrolován soulad 
s cíli spolupráce, musí přijímající třetí 
země přijmout zásadu vyhodnocování 
podniknutých kroků. Vyhodnocování by 
mělo umožňovat monitorovat a ověřovat 
soulad s dohodnutými cíli a mohlo by být 
podmínkou pro pokračování s platbami 
příspěvku Společenství.

- Aby byl zajištěn a kontrolován soulad 
s cíli spolupráce, musí přijímající třetí 
země přijmout zásadu vyhodnocování 
podniknutých kroků. Ověřitelný a stálý 
soulad s dohodnutými cíli by měl být 
podmínkou pro pokračování s platbami 
příspěvku Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha – Kritéria – 2. Země s instalovanou kapacitou na výrobu jaderné energie - odst. 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemí, které již finanční 
prostředky Společenství čerpají, by další 
spolupráce měla záviset na posouzení akcí 
financovaných z rozpočtu Společenství a 
řádném odůvodnění nových potřeb. 
Posouzení by mělo umožnit přesněji 
stanovit povahu spolupráce a výši částek, 
které by těmto zemím měly být v budoucnu 
vyplaceny.

V případě zemí, které již finanční 
prostředky Společenství čerpají, by další 
spolupráce měla záviset na posouzení akcí 
financovaných z rozpočtu Společenství a 
řádném odůvodnění nových potřeb. 
Posouzení by mělo umožnit přesněji 
stanovit povahu spolupráce a výši částek, 
které by těmto zemím měly být v budoucnu 
vyplaceny. Unie by měla podnítit 
regionální spolupráci a mechanismus 
vzájemného hodnocení.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha – Kritéria – 3. Země bez instalované kapacity na výrobu jaderné energie – odst. 
2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemí, které mají v plánu vyvíjet 
kapacitu na výrobu jaderné energie, ať už 
disponují výzkumnými reaktory či nikoli, a 
u nichž možnost intervence vyvstává 
v okamžiku, kdy je třeba se ujistit, že 
souběžně s vývojem programu na výrobu 
jaderné energie je podporována i jaderná 
bezpečnost a kultura bezpečnosti, 
především co se týká posílení orgánů 
dozoru a organizací pro technickou 
podporu, spolupráce zohlední 
důvěryhodnost programu na vývoj jaderné 
energie, existenci vládního rozhodnutí o 
využití jaderné energie a sestavení 
předběžného plánu.

V případě zemí, které mají v plánu vyvíjet 
kapacitu na výrobu jaderné energie, ať už 
disponují výzkumnými reaktory či nikoli, a 
u nichž možnost intervence vyvstává 
v okamžiku, kdy je třeba se ujistit, že 
souběžně s vývojem programu na výrobu 
jaderné energie je podporována i jaderná 
bezpečnost a kultura bezpečnosti, 
především co se týká posílení řízení 
jaderné bezpečnosti a nezávislosti a 
pravomoci orgánů dozoru a organizací pro 
technickou podporu. Spolupráce zohlední 
důvěryhodnost programu na vývoj jaderné 
energie, existenci vládního rozhodnutí o 
využití jaderné energie a sestavení 
předběžného plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha – Kritéria – 3. Země bez instalované kapacity na výrobu jaderné energie – odst. 
3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro země spadající do této kategorie by 
spolupráce měla být zaměřena primárně na 
rozvoj požadované regulační
infrastruktury, technickou způsobilost 
orgánů jaderného dozoru a příslušných 
organizací pro technickou podporu. 
Rovněž je třeba zvážit vývoj strategií a 

Pro země spadající do této kategorie by 
spolupráce měla být zaměřena primárně na 
rozvoj požadovaného regulačního řízení a 
infrastruktury, technickou způsobilost 
orgánů jaderného dozoru a příslušných 
organizací pro technickou podporu. Unie 
by měla podnítit rozvoj regionálních a 



PR\896869CS.doc 15/16 PE486.061v01-00

CS

rámců pro zodpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a v případě 
potřeby jej podpořit, a to i v zemích, které 
nepředvídaly vývoj kapacity na výrobu 
jaderné energie nebo z vlastního 
rozhodnutí ji nechtějí vyvíjet.

mezinárodních struktur pro spolupráci 
regulačních orgánů. Rovněž je třeba 
zvážit vývoj strategií a rámců pro 
zodpovědné a bezpečné nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem a v případě potřeby jej podpořit, 
a to i v zemích, které nepředvídaly vývoj 
kapacity na výrobu jaderné energie nebo 
z vlastního rozhodnutí ji nechtějí vyvíjet.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha – Priority – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se vytvořily bezpečné podmínky 
nezbytné k odstranění rizik pro život a 
zdraví veřejnosti a aby se zajistilo, že 
jaderné materiály nebudou použity 
k jiným účelům, než ke kterým jsou 
určeny, zaměřuje se spolupráce přímo na 
orgány jaderného dozoru (a organizace pro 
jejich technickou podporu). Cílem je
zajistit jejich technickou způsobilost a 
nezávislost a upevnit regulační rámec, 
zvláště co se týče udělování licencí, včetně 
přezkumu a následné kontroly účinných a 
komplexních posouzení rizik a bezpečnosti 
(„zátěžových zkoušek”).

V rámci tohoto nástroje se spolupráce 
zaměřuje přímo na orgány jaderného 
dozoru (a organizace pro jejich technickou 
podporu) s cílem zajistit jejich technickou 
způsobilost a nezávislost a upevnit 
regulační rámec, zvláště co se týče 
udělování licencí, včetně přezkumu a 
následné kontroly účinných a komplexních 
posouzení rizik a bezpečnosti („zátěžových 
zkoušek”). Tak by se měly vytvořit 
bezpečné podmínky nezbytné k odstranění 
rizik pro život a zdraví veřejnosti a 
k zajištění toho, že jaderné materiály 
nebudou použity k jiným účelům, než ke 
kterým jsou určeny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha – Priority – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláštních situacích bude zvážena 
spolupráce s provozovateli jaderných 
zařízení ve třetích zemích v rámci 
následných opatření „zátěžových zkoušek“. 
Tato spolupráce s provozovateli jaderných 
zařízení se nebude vztahovat na dodávky 
vybavení.

Ve zvláštních situacích bude zvážena 
spolupráce s provozovateli jaderných 
zařízení ve třetích zemích v rámci 
následných opatření „zátěžových zkoušek“. 
Tato spolupráce s provozovateli jaderných 
zařízení se nebude vztahovat na dodávky 
vybavení a na další činnosti nebo pomoc, 
které by provozovatel mohl a měl 
nakupovat na komerčním základě, aby 
splnil bezpečnostní regulační normy.

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla dotovat provozovatele jaderných zařízení v zahraničí.


