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PR_CNS_art55am

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 nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej 
bezpečnosti
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0841),

– so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0014/2012),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A7-0000/2012),

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, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Havária v Černobyle v roku 1986 
zdôraznila celosvetový význam jadrovej 
bezpečnosti. Havária v jadrovej elektrárni 
Fukušima Daiichi v roku 2011 potvrdila, že 
je nevyhnutné pokračovať v snahe 
o zlepšenie jadrovej bezpečnosti, tak aby 
spĺňala tie najprísnejšie normy. Európske 
spoločenstvo pre atómovú energiu 
(„Spoločenstvo“) by malo byť schopné 

(3) Havária v Černobyle v roku 1986 
zdôraznila celosvetový význam jadrovej 
bezpečnosti. Havária v jadrovej elektrárni 
Fukušima Daiichi v roku 2011 potvrdila, že 
je nevyhnutné pokračovať v snahe 
o zlepšenie jadrovej bezpečnosti, tak aby 
spĺňala tie najprísnejšie normy, najmä 
pokiaľ ide o riadenie a regulačnú 
nezávislosť.. Európske spoločenstvo pre 
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podporovať jadrovú bezpečnosť v tretích 
krajinách s cieľom vytvoriť záruky 
potrebné na vylúčenie ohrozenia života 
a zdravia verejnosti.

atómovú energiu („Spoločenstvo“) by malo 
byť schopné podporovať jadrovú 
bezpečnosť v tretích krajinách s cieľom 
vytvoriť záruky potrebné na vylúčenie 
ohrozenia života a zdravia verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Jadrové elektrárne sa budujú v tesnej
blízkosti hraníc Únie a vyvolávajú vážne 
obavy týkajúce sa bezpečnosti, najmä v 
súvislosti s nedostatočnou politickou
spoluprácou s Úniou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Veľa krajín na celom svete zvažuje
alebo plánuje vybudovanie jadrových
elektrární, čo so sebou nesie širokú škálu
problémov a vyžaduje si vytvorenie 
zodpovedajúcej kultúry jadrovej
bezpečnosti a systémov riadenia. V tejto 
súvislosti by bolo potrebné uprednostniť 
podporu príslušných dozorných orgánov a 
viacstranných regionálnych a 
medzinárodných štruktúr, ktoré môžu 
posilniť dôveru a uplatňovanie noriem 
pomocou mechanizmov vzájomného 
hodnotenia.
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Odôvodnenie

Tento nástroj by sa mal zamerať na dozorné orgány. V krajinách, ktoré nemajú viacero
jadrových elektrární a prevádzkovateľov, je činnosť dozorného orgánu závislá od existencie
jadrovej elektrárne, čo môže viesť k zhovievavosti. Čiastočne je možné túto situáciu ovplyvniť 
prostredníctvom regionálnych organizácií a vzájomného hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Samotná Európska únia, ktorá koná 
v rámci spoločných politík a stratégií so 
svojimi členskými štátmi, môže do veľkej 
miery reagovať na globálne výzvy a má 
najlepšie predpoklady na koordináciu 
spolupráce s tretími krajinami.

(4) Únia, ktorá koná v rámci spoločných 
politík a stratégií so svojimi členskými 
štátmi a prostredníctvom spolupráce s 
medzinárodnými a regionálnymi 
organizáciami, môže reagovať na globálne 
výzvy a má veľmi dobré predpoklady na 
koordináciu spolupráce s tretími krajinami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(6) Rada prijala smernicu 2009/71/Euratom 
z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť 
jadrových zariadení s cieľom udržať 
a podporovať neustále zlepšovanie jadrovej 
bezpečnosti a jej reguláciu. Rada takisto 
prijala smernicu 2011/70/Euratom 
z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s vyhoretým palivom 
a rádioaktívnym odpadom. Tieto smernice 
a vysoké normy jadrovej bezpečnosti 
a nakladania s rádioaktívnym odpadom 
a vyhoreným palivom vykonávané v Únii 
predstavujú príklady, ktoré možno použiť 
s cieľom podnietiť tretie krajiny, aby prijali 
podobné vysoké normy.

(6) Rada prijala smernicu 2009/71/Euratom 
z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť 
jadrových zariadení, s cieľom udržať 
a podporovať neustále zlepšovanie jadrovej 
bezpečnosti a jej reguláciu. V oznámení
Komisie z 24. novembra 2011 o priebežnej
správe o komplexnom posudzovaní rizík a
bezpečnosti („záťažových testoch“) 
jadrových elektrární v Európskej únii1 sa 
zdôrazňuje potreba posilniť tento rámec.
Rada takisto prijala smernicu 
2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa 
zriaďuje rámec Spoločenstva pre 
zodpovedné a bezpečné nakladanie 
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom. Tieto smernice a vysoké normy 
jadrovej bezpečnosti a nakladania 
s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným 
palivom vykonávané v Únii predstavujú 
príklady, ktoré možno použiť s cieľom 
podnietiť tretie krajiny, aby prijali podobné 
vysoké normy, budú však dôveryhodné len 
vtedy, ak ich primerane transponujú 
všetky členské štáty..
1 COM(2011)0784.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Je mimoriadne potrebné, aby 
Spoločenstvo pokračovalo vo svojom úsilí 
pri podpore uplatňovania účinných 
bezpečnostných opatrení na jadrové 
materiály v tretích krajinách na základe 
vlastných bezpečnostných opatrení v rámci 
Únie.

(10) Je mimoriadne potrebné, aby 
Spoločenstvo pokračovalo vo svojom úsilí 
pri podpore uplatňovania účinných 
bezpečnostných opatrení na jadrové 
materiály v tretích krajinách na základe 
vlastných bezpečnostných opatrení v rámci 
Únie. Využívanie práce odborníkov pri
pomoci tretím krajinám v oblasti jadrovej
energie je dôležité aj pre zachovanie
vysokej úrovne odborných poznatkov v 
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Únii, predovšetkým v súvislosti s
plánovaným uzatvorením niekoľkých
jadrových elektrární.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podpora účinnej kultúry jadrovej 
bezpečnosti a dodržiavanie najvyšších 
noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti 
a ochrany pred žiarením;

(a) podpora účinnej kultúry jadrovej 
bezpečnosti a riadenie a dodržiavanie 
najvyšších noriem v oblasti jadrovej 
bezpečnosti a ochrany pred žiarením;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) miery, v akej krajiny, ktorým EÚ 
pomáha, vypracovávajú normy jadrovej 
bezpečnosti, ktoré sú podobné normám
bežným v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Strategické dokumenty sa zamerajú na 3. Strategické dokumenty sa zamerajú na 
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poskytnutie uceleného rámca pre 
spoluprácu medzi Úniou a príslušnými 
partnerskými krajinami alebo regiónmi 
v súlade s celkovým účelom 
a pôsobnosťou, cieľmi, so zásadami 
a s politikou Únie.

poskytnutie uceleného rámca pre 
spoluprácu medzi Úniou, členskými štátmi
a príslušnými partnerskými krajinami alebo 
regiónmi v súlade s celkovým účelom 
a pôsobnosťou, cieľmi, so zásadami 
a s politikou Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Viacročné indikatívne programy sú 
v zásade založené na dialógu 
s partnerskými krajinami alebo regiónmi, 
ktoré zahŕňajú zúčastnené strany s cieľom 
zabezpečiť, aby príslušná krajina alebo 
región prevzali dostatočnú zodpovednosť 
za tento proces a podnietili podporu 
národných stratégií v oblasti rozvoja.

3. Viacročné indikatívne programy sú 
pokiaľ možno založené na dialógu 
s partnerskými krajinami alebo regiónmi, 
ktoré zahŕňajú zúčastnené strany s cieľom 
zabezpečiť, aby príslušná krajina alebo 
región prevzali dostatočnú zodpovednosť 
za tento proces a podnietili podporu 
národných stratégií v oblasti rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh11

Návrh nariadenia
Príloha – Osobitné podporné opatrenia – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Podpora účinnej kultúry jadrovej 
bezpečnosti a dodržiavanie najvyšších 
noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti 
a ochrany pred žiarením na všetkých 
úrovniach, najmä prostredníctvom:

(a) Podpora účinnej kultúry jadrovej 
bezpečnosti a riadenie a dodržiavanie 
najvyšších noriem v oblasti jadrovej 
bezpečnosti a ochrany pred žiarením na 
všetkých úrovniach, najmä 
prostredníctvom:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh12

Návrh nariadenia
Príloha – Osobitné podporné opatrenia – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

podpory účinných regulačných rámcov, 
postupov a systémov na zabezpečenie 
primeranej ochrany pred ionizujúcim 
žiarením z rádioaktívnych materiálov, 
najmä z vysokoaktívnych rádioaktívnych 
zdrojov, a ich bezpečného uloženia,

podpory účinných a transparentných 
regulačných rámcov, postupov a systémov 
na zabezpečenie primeranej ochrany pred 
ionizujúcim žiarením z rádioaktívnych 
materiálov, najmä z vysokoaktívnych 
rádioaktívnych zdrojov, a ich bezpečného 
uloženia,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh13

Návrh nariadenia
Príloha – Osobitné podporné opatrenia – písmeno a – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podpora účinných systémov riadenia
jadrovej bezpečnosti, ktoré zaručujú
nezávislosť, zodpovednosť a právomoc
dozorných orgánov a štruktúr regionálnej 
a medzinárodnej spolupráce týchto
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh14

Návrh nariadenia
Príloha – Osobitné podporné opatrenia – písmeno b – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

opatrení na presadzovanie medzinárodnej 
spolupráce (okrem iného v rámci 
príslušných medzinárodných organizácií, 
najmä MAAE) v uvedených oblastiach 
vrátane vykonávania a monitorovania 

opatrení na presadzovanie medzinárodnej 
spolupráce (okrem iného v rámci 
príslušných regionálnych a 
medzinárodných organizácií, najmä 
MAAE) v uvedených oblastiach vrátane 
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medzinárodných dohovorov a zmlúv, 
výmeny informácií, budovania kapacít 
a odbornej prípravy v oblasti jadrovej 
bezpečnosti a výskumu.

vykonávania a monitorovania 
medzinárodných dohovorov a zmlúv, 
výmeny informácií, budovania kapacít 
a odbornej prípravy v oblasti jadrovej 
bezpečnosti a výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh15

Návrh nariadenia
Príloha – Kritériá – 1. Všeobecné kritériá – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prednosť budú mať pristupujúce krajiny 
a krajiny z regiónu európskeho susedstva. 
Uprednostní sa regionálny prístup.

Prednosť budú mať pristupujúce krajiny 
a krajiny z regiónu európskeho susedstva
najmä vtedy, ak budujú nové jadrové 
kapacity alebo sú vo fáze ich 
odstavovania. Uprednostní sa regionálny 
prístup.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh16

Návrh nariadenia
Príloha – Kritériá – 1. Všeobecné kritériá – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tretie krajiny, ktoré chcú spolupracovať 
s Európskou úniou, by sa mali zaviazať, že 
budú v plnej miere dodržiavať zásady 
nešírenia zbraní. Zároveň by mali byť 
zmluvnými stranami príslušných 
dohovorov v rámci MAAE o jadrovej 
bezpečnosti a ochrany alebo by mali prijať 
opatrenia, čím sa pevne zaviažu pristúpiť 
k takýmto dohovorom. Spolupráca 
s Európskou úniou by mohla byť 
podmienená pristúpením alebo 
dokončením opatrení potrebných na 
pristúpenie k príslušným dohovorom. 

Tretie krajiny, ktoré chcú spolupracovať 
s Európskou úniou, by sa mali zaviazať, že 
budú v plnej miere dodržiavať zásady 
nešírenia zbraní. Zároveň by mali byť 
zmluvnými stranami príslušných 
dohovorov v rámci MAAE o jadrovej 
bezpečnosti a ochrane alebo by mali prijať 
opatrenia, čím sa pevne zaviažu pristúpiť 
k takýmto dohovorom. Spolupráca 
s Európskou úniou by mohla byť 
podmienená pristúpením k príslušným 
dohovorom alebo dokončením opatrení 
potrebných na pristúpenie k nim. 
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V núdzových prípadoch by sa pri 
uplatňovaní tejto zásady mala výnimočne 
preukázať flexibilita.

V núdzových prípadoch by sa mala 
výnimočne táto zásada uplatňovať 
flexibilne, ak by bolo možné 
predpokladať, že nečinnosť zvýši mieru 
rizika pre Úniu a jej obyvateľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh17

Návrh nariadenia
Príloha – Kritériá – 1. Všeobecné kritériá – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť a monitorovať súlad 
s cieľmi v oblasti spolupráce musí príjemca 
z tretej krajiny akceptovať zásadu 
vyhodnotenia prijatých opatrení. Toto 
hodnotenie umožní monitorovať a overiť
súlad so schválenými cieľmi a mohlo by 
byť podmienkou trvalých platieb 
príspevkov Spoločenstvu.

S cieľom zabezpečiť a monitorovať súlad 
s cieľmi v oblasti spolupráce musí príjemca 
z tretej krajiny akceptovať zásadu 
vyhodnotenia prijatých opatrení.
Podmienkou trvalých platieb príspevkov 
Spoločenstva by mal byť overiteľný trvalý 
súlad so schválenými cieľmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh18

Návrh nariadenia
Príloha – Kritériá – 2. Krajiny s nainštalovanou jadrovou výrobnou kapacitou – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade krajín, ktoré už profitujú 
z financovania zo strany Spoločenstva, by 
ďalšia spolupráca mala závisieť od 
vyhodnotenia opatrení financovaných 
z rozpočtu Spoločenstva a od náležitého 
odôvodnenia nových potrieb. Toto 
vyhodnotenie by malo umožniť presnejšie 
stanoviť charakter spolupráce a sumy, 
ktoré sa týmto krajinám v budúcnosti 
poskytnú.

V prípade krajín, ktoré už profitujú 
z financovania zo strany Spoločenstva, by 
ďalšia spolupráca mala závisieť od 
vyhodnotenia opatrení financovaných 
z rozpočtu Spoločenstva a od náležitého 
odôvodnenia nových potrieb. Toto 
vyhodnotenie by malo umožniť presnejšie 
stanoviť charakter spolupráce a sumy, 
ktoré sa týmto krajinám v budúcnosti 
poskytnú. Únia by mala podnecovať 
regionálnu spoluprácu a mechanizmy 
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vzájomného preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh19

Návrh nariadenia
Príloha – Kritériá – 3. Krajiny bez nainštalovanej jadrovej výrobnej kapacity – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade krajín, ktoré chcú vyvíjať 
jadrovú výrobnú kapacitu, či už majú, 
alebo nemajú výskumné reaktory a u 
ktorých sa vynára otázka zásahu vo 
vhodnej chvíli s cieľom zabezpečiť 
posilnenie jadrovej bezpečnosti a ochrany 
súčasne s vývojom jadrového programu, 
najmä pokiaľ ide o posilnenie dozorných 
orgánov a organizácií technickej podpory, 
sa v rámci spolupráce zohľadní 
dôveryhodnosť programu rozvoja jadrovej 
energie, existencia rozhodnutia vlády 
o využívaní jadrovej energie 
a vypracovanie predbežného plánu.

V prípade krajín, ktoré chcú vyvíjať 
jadrovú výrobnú kapacitu, bez ohľadu na 
to či majú alebo nemajú výskumné 
reaktory, a u ktorých vyvstáva možnosť 
opatrení vo vhodnej chvíli s cieľom 
zabezpečiť posilnenie jadrovej bezpečnosti 
a ochrany súčasne s rozvojom jadrového 
programu, najmä pokiaľ ide o posilnenie
riadenia jadrovej bezpečnosti a 
nezávislosť a kapacity dozorných orgánov 
a organizácií technickej podpory. V rámci
spolupráce sa zohľadní dôveryhodnosť 
programu rozvoja jadrovej energie, 
existencia rozhodnutia vlády o využívaní 
jadrovej energie a vypracovanie 
predbežného plánu

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh20

Návrh nariadenia
Príloha – Kritériá – 3. Krajiny bez nainštalovanej jadrovej výrobnej kapacity – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre krajiny v tejto kategórii by mala byť 
spolupráca v prvom rade zameraná na 
rozvoj potrebnej regulačnej infraštruktúry, 
technickú spôsobilosť jadrového 
dozorného orgánu a príslušné organizácie 
technickej podpory. Mal by sa zvážiť 
a v prípade potreby aj podporiť rozvoj 

Pre krajiny v tejto kategórii by mala byť 
spolupráca v prvom rade zameraná na 
rozvoj potrebného regulačného riadenia a
infraštruktúry, technickej spôsobilosti
jadrového dozorného orgánu a príslušných 
organizácií technickej podpory. Únia by 
mala podporovať vytváranie štruktúr 
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stratégií a rámcov na zodpovedné 
a bezpečné nakladanie s vyhoreným 
palivom a rádioaktívnym odpadom, a to aj 
v krajinách, ktoré nemajú v úmysle 
rozvíjať alebo sa rozhodli, že nebudú 
rozvíjať jadrové výrobné kapacity.

regionálnej a medzinárodnej regulačnej 
spolupráce. Mal by sa zvážiť a v prípade 
potreby aj podporiť rozvoj stratégií 
a rámcov na zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s vyhoreným palivom 
a rádioaktívnym odpadom, a to aj 
v krajinách, ktoré nemajú v úmysle 
rozvíjať jadrové výrobné kapacity alebo sa 
rozhodli, že ich nebudú rozvíjať .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh21

Návrh nariadenia
Príloha – Priority – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme vytvorenia bezpečnostných 
podmienok potrebných na vylúčenie rizík 
pre život a zdravie verejnosti a na 
zabezpečenie toho, aby sa jadrové 
materiály nepoužívali na iný účel, než na 
aký boli určené, je spolupráca zameraná 
predovšetkým na jadrové dozorné orgány 
(a ich organizácie technickej podpory).
Cieľom je zabezpečiť ich technickú 
spôsobilosť a nezávislosť a posilniť 
regulačný rámec, najmä pokiaľ ide 
o licenčné činnosti vrátane revízie 
a plnenia účinného a komplexného 
posúdenia rizika a bezpečnosti („záťažové 
skúšky“).

V rámci tohto nástroja je spolupráca 
zameraná predovšetkým na jadrové 
dozorné orgány (a ich organizácie 
technickej podpory) a jej cieľom je 
zabezpečiť ich technickú spôsobilosť 
a nezávislosť a posilniť regulačný rámec, 
najmä pokiaľ ide o licenčné činnosti 
vrátane revízie a plnenia opatrení 
vyplývajúcich z účinného a komplexného 
posúdenia rizika a bezpečnosti („záťažové 
skúšky“). Tým by sa mali vytvoriť
bezpečnostné podmienky nevyhnutné na 
odstránenie rizík pre život a zdravie
verejnosti a na zabezpečenie toho, aby 
jadrové materiály neboli použité na iné 
účely, než na aké sú určené.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh22

Návrh nariadenia
Príloha – Priority – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolupráca s prevádzkovateľmi jadrových 
zariadení v tretích krajinách sa zváži 
v konkrétnych situáciách v rámci 
následných opatrení týkajúcich sa 
„záťažových skúšok“. Na takúto 
spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových 
zariadení sa nebude vzťahovať dodávka
zariadení.

Spolupráca s prevádzkovateľmi jadrových 
zariadení v tretích krajinách sa zváži 
v konkrétnych situáciách v rámci 
následných opatrení týkajúcich sa 
„záťažových skúšok“. Spolupráca
s prevádzkovateľmi jadrových zariadení sa 
nebude vzťahovať na dodávku zariadení a 
ďalšiu činnosť alebo pomoc, ktorú by si 
prevádzkovateľ mohol a mal zaobstarať 
na komerčnej báze s cieľom dodržiavať 
bezpečnostné regulačné normy.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ by nemala dotovať jadrových prevádzkovateľov v tretích krajinách.


