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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(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 o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro 
vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0783),

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7–0514/2011), 

– 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 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 a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V rámci programů zřízených pro 
období 2007–2013 se dohled Komise 
soustředil na rozpočtové plnění 
finančních prostředků a provádění 
projektů namísto na rozsah pokroku při 
celkovém dosahování cílů programů. 
Nedostatečné hodnocení pokroku při 
realizaci cílů programů a neadekvátní 
sledování účinného využívání zdrojů 
znamenalo, že nikdo nenesl skutečnou 
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odpovědnost za celkové výsledky 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány. Podpora, na kterou se toto 
nařízení vztahuje, by měla přispět 
k zajištění úspěšné přeměny těchto 
jaderných elektráren z fungujících 
organizací v organizace vyřazované 
z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Komise zajistí účinnou kontrolu 
vývoje procesu vyřazování s cílem 
dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty Unie, 
co se týče finančních prostředků 
přidělovaných v rámci tohoto nařízení, i 
když konečnou odpovědnost za vyřazení 
z provozu nesou členské státy. Patří sem 
účinné měření výkonu a posouzení 
nápravných opatření v průběhu programu.

(11) Komise zajistí účinnou kontrolu 
vývoje procesu vyřazování s cílem 
dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty Unie, 
co se týče finančních prostředků 
přidělovaných v rámci tohoto nařízení, i 
když konečnou odpovědnost za vyřazení 
z provozu nesou členské státy. Patří sem 
účinné měření výkonu a posouzení 
nápravných opatření v průběhu programu.
Základem této kontroly by mělo být 
stanovení smysluplných kvalitativních a 
kvantitativních ukazatelů výkonnosti, 
které bude možné snadno sledovat a podle 
potřeby o nich podávat zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti v souladu se směrnicí Rady 
96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, 
kterou se stanoví základní bezpečnostní 
standardy na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření1.
____________________

1 Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) bezpečné řízení dlouhodobého 
ukládání a likvidace odpadů při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle množství a typu 
uloženého a likvidovaného odpadu 
v porovnání s celkovým vyprodukovaným 
odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) bezpečné řízení dlouhodobého 
ukládání a likvidace odpadů při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným nakládáním s odpady, které 
se měří podle množství a typu uloženého a 
likvidovaného odpadu v porovnání 
s celkovým vyprodukovaným odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) bezpečné řízení dlouhodobého 
ukládání a likvidace odpadů při 
vyřazování z provozu v souladu 
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s podrobným nakládáním s odpady, které 
se měří podle množství a typu uloženého a 
likvidovaného odpadu v porovnání 
s celkovým vyprodukovaným odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé ukládání odpadu by mělo být v souladu se směrnicí o ukládání. Zpětná 
sledovatelnost odpadu zlepší bezpečnost a zamezí nekontrolovatelnému oběhu 
kontaminovaného odpadu. V případě geologického ukládání je třeba zohlednit směrnici o 
podzemních vodách. Užitečné by mohly být kontakty s technologickou platformou pro 
provádění geologického ukládání radioaktivního odpadu; tato platforma má být nástrojem 
podporujícím budování důvěry v bezpečnost a provádění řešení hloubkového geologického 
ukládání.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí 552 947 000 
EUR v běžných cenách.

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí [552 947 000]
EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 208 503 000 EUR pro program Kozloduj 
na období 2014 až 2020;

a) [208 503 000] EUR pro program 
Kozloduj na období 2014 až 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

b) [229 629 000] EUR pro program 
Ignalina na období 2014 až 2017;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

c) [114 815 000] EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise na základě podrobného předem 
stanoveného programu přezkoumá 
účinnost programu a posoudí pokrok 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice 
srovnáním s hlavními milníky a lhůtami 
pro splnění cílů, které jsou uvedeny v čl. 2 
odst. 3, do konce roku 2015 v rámci 
průběžného hodnocení uvedeného v článku 
8. Na základě výsledků tohoto posouzení 
může Komise přezkoumat výši prostředků 
přidělených na program, jakož i 
programové období a rozdělení částky 
mezi programy Kozloduj, Ignalina a 
Bohunice.

Or. en



PR\905128CS.doc 11/20 PE491.251v01-00

CS

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidělené finanční prostředky na programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice mohou 
rovněž pokrýt výdaje, které se vztahují na 
přípravné, monitorovací a kontrolní 
činnosti a činnosti spojené s auditem a 
hodnocením, jež jsou požadovány pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů; 
zejména jde o studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce včetně 
sdělování politických priorit Evropské 
unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto 
nařízení, výdaje spojené se sítěmi IT se 
zaměřením na zpracovávání a výměnu 
informací, společně se všemi ostatními 
výdaji na technickou a administrativní 
pomoc, které Komisi vznikly v souvislosti 
s řízením programu.

Přidělené finanční prostředky na programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice mohou 
rovněž pokrýt výdaje, které se vztahují na 
přípravné, monitorovací a kontrolní 
činnosti a činnosti spojené s auditem a 
hodnocením, jež jsou požadovány pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů; 
zejména jde o studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce včetně 
sdělování politických priorit Evropské 
unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto 
nařízení. Lze hradit i výdaje spojené se 
sítěmi IT se zaměřením na zpracovávání a 
výměnu informací, společně se všemi 
ostatními výdaji na technickou a 
administrativní pomoc, které Komisi 
vznikly v souvislosti s řízením programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Mělo by být vyvinuto veškeré úsilí, aby 
se pokračovalo v praxi spolufinancování 
v rámci předvstupní pomoci a pomoci 
poskytnuté v období let 2007–2013 na 
podporu úsilí všech tří členských států při 
vyřazování jaderných zařízení z provozu a 
aby se případně zajistilo spolufinancování 
z jiných zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. ledna 2014 splní Bulharsko, Litva 
a Slovensko tyto předběžné podmínky:

1. Do 1. ledna 2014 Bulharsko, Litva a 
Slovensko přijmou odpovídající opatření, 
aby zajistily, že splní tyto předběžné 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zajistit soulad s acquis Unie; zejména
v oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o 
provedení směrnice Rady 2009/71/Euratom 
o jaderné bezpečnosti a směrnice Rady 
2011/70/Euratom o nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem do 
vnitrostátního práva.

a) Zajistit soulad s acquis daným 
Smlouvou o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii
v oblasti jaderné bezpečnosti; zejména
pokud jde o provedení směrnice Rady 
2009/71/Euratom o jaderné bezpečnosti a 
směrnice Rady 2011/70/Euratom o 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem do vnitrostátního 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Vytvoření vnitrostátního právního 
rámce, který poskytne odpovídající 
ustanovení pro včasné shromáždění 
vnitrostátních finančních zdrojů na
bezpečné dokončení vyřazování z provozu 
v souladu s platnými pravidly státní 

b) Vytvoření celkového plánu 
financování, který určí úplné náklady 
potřebné pro bezpečné dokončení 
vyřazování bloků jaderného reaktoru, 
jichž se týká toto nařízení, z provozu, 
s jasnou identifikací zdrojů financování, 
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podpory. který bude zakotven ve vnitrostátním 
právním rámci a bude v souladu 
s platnými pravidly státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu.

c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu členěný podle 
úrovně činností při vyřazování z provozu, 
s časovým plánem a odpovídající 
strukturou nákladů v souladu 
s mezinárodně uznávaným standardem 
pro odhad nákladů na vyřazení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do 1. ledna 2014 Bulharsko, Litva a
Slovensko poskytnou Komisi informace, 
kterými doloží, že výše uvedené předběžné 
podmínky plní.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme jeden společný roční 1. Na začátku každého roku v období 
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pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné 
ukazatele a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

2014–2020 Komise přijme jeden společný 
roční pracovní program pro programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice, v němž 
podrobně pro každý program uvede cíle, 
očekávané výsledky, příslušné ukazatele 
výkonnosti a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na konci každého roku v období 
2014–2020 Komise předloží hodnotící 
zprávu o provádění společných ročních 
pracovních programů. Tato zpráva bude 
sloužit jako základ pro přijímání dalších 
ročních pracovních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno 
v čl. 4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ 
pro monitorování pokroku a včasné 
dosažení očekávaných výsledků.

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané obecné a konkrétní výsledky, 
činnosti, podrobné milníky i odpovídající 
ukazatele výkonnosti programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice. Zahrne revidované 
podrobné plány vyřazování z provozu, jak 
je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. c), které 
vytvoří základ pro monitorování pokroku 
a včasné dosažení očekávaných výsledků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení Průběžné hodnocení

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise v těsné spolupráci 
s členskými státy a příjemci průběžnou 
hodnotící zprávu o dosažených cílech 
všech opatření na úrovni výsledků a 
dopadů, účinnosti využívaných zdrojů a 
jejich přidané hodnoty Unie zaměřenou na 
rozhodnutí o změně či zrušení opatření. Na 
základě výsledků tohoto posouzení může 
Komise přezkoumat přiměřenost 
prostředků přidělených programu a jejich 
rozdělení mezi elektrárny Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice. Kromě toho se 
hodnocení zabývá prostorem pro 
zjednodušení, jeho vnitřní a vnější 
soudržností a stálým významem všech cílů. 
Zohlední i výsledky hodnocení 
v dlouhodobém dopadu předchozích 
opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho 
dopad na vyřazení z provozu.

vypouští se

Or. en

(přesunuto do (nového) bodu 8 a odstavce 1)

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení zohlední pokrok srovnáním 
s ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno 
v čl. 2 odst. 2.

3. Průběžná hodnocení zohlední pokrok 
srovnáním s ukazateli výkonnosti, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Závěrečné hodnocení

1. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho 
dopad na vyřazení z provozu.
2. Do 31. prosince 2010 vypracuje Komise 
v těsné spolupráci s členskými státy a 
příjemci závěrečnou hodnotící zprávu o 
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účinnosti a účelnosti programu, jakož i o 
účinnosti financovaných opatření 
z hlediska jejich dopadů, využití zdrojů a 
přidané hodnoty pro Unii.
3. Závěrečné hodnocení zohlední pokrok 
srovnáním s ukazateli výkonnosti, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 2.
4. Komise sdělí závěry tohoto hodnocení 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Komise vezme v úvahu různé odborné 
znalosti a strategie využité členskými 
státy, aby prozkoumala možné způsoby 
harmonizace přístupů k vyřazování 
jaderných zařízení z provozu v Evropské 
unii, neboť je třeba zajistit včasné 
shromáždění nezbytných znalostí s cílem 
zlepšit konkurenceschopnost jaderného 
odvětví Unie v této oblasti.

Or. en

Odůvodnění

V celé Evropské unii roste počet jaderných elektráren, které již jsou nebo 
v krátkodobém/střednědobém výhledu budou vyřazovány z provozu; průmysl EU by měl v této 
oblasti shromáždit odborné znalosti, aby ve světovém měřítku získal vedoucí postavení. Je 
pravděpodobné, že do roku 2025 bude zapotřebí vyřadit z provozu třetinu ze 143 reaktorů 
v EU. (COM(2007)794 v konečném znění)
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Uvedené tři země – Litva, Slovensko a Bulharsko – provozovaly staré jaderné reaktory, 
v jejichž případě dospělo mezinárodní společenství k závěru, že jsou příliš zastaralé a nelze je 
nákladově efektivně modernizovat tak, aby splňovaly minimální požadované normy 
bezpečnosti. V průběhu jednání o přistoupení do Evropské unie se tyto tři země zavázaly, že 
tyto jaderné reaktory do stanoveného data uzavřou a následně je vyřadí z provozu. Evropská 
unie uznala výjimečnou sociální, hospodářskou a finanční zátěž a zátěž v oblasti životního 
prostředí, kterou předčasné uzavření představuje, a zavázala se do konce roku 2013 
poskytovat finanční pomoc na vyřazení těchto reaktorových bloků z provozu a přispět k řešení 
důsledků předčasného uzavření. 

V předvstupním období byla pomoc poskytnuta Litvě a Slovensku prostřednictvím programu 
PHARE.1 Po přistoupení v letech 2004–2006 byla pomoc poskytována podle protokolů k aktu 
o přistoupení a od roku 2007 zajišťují pokračování pomoci v období 2007–2012 nařízení 
Rady pro Litvu2 a Slovensko3.

V případě Bulharska v předvstupním období do roku 2007 EU přispívala na vyřazení jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu prostřednictvím programu PHARE, pomoc v období 2007–
2009 byla poskytována na základě protokolu ke smlouvě o přistoupení. V roce 2009 požádalo 
Bulharsko o prodloužení finanční pomoci, aby mohlo pokračovat podle revidované strategie 
okamžitého vyřazení elektrárny z provozu, a nařízení Rady4 zajišťuje, aby pomoc pokračovala 
i v období 2010–2013.

Předpokládá se, že celková pomoc poskytnutá Evropskou unií těmto třem členským státům do 
konce roku 2013 bude činit 2 847,8 milionu EUR (1 367 milionů EUR pro Litvu, 613 milionů 
EUR pro Slovensko a 867,8 milionu EUR pro Bulharsko). 

V březnu 2011 přijímající členské státy aktualizovaly své odhady nákladů na vyřazení 
z provozu, které dosáhly 5 300 milionů EUR, což při srovnání s financováním aktuálně 
dostupným na vnitrostátní úrovni a na úrovni programů znamenalo předpokládaný nedostatek 
financování ve výši 2 500 milionů EUR. Skutečnost, že neexistují dostatečná ujednání o 
financování, proces vyřazování jaderných zařízení z provozu ohrožuje.

Právní základ
Pokud jde o Litvu, smlouva o přistoupení z roku 2003 výslovně stanoví možnost dalšího 
financování vyřazování z provozu (Ignalina, bloky 1 a 2) po roce 2006. 
V případě Bulharska (Kozloduj, bloky 1 až 4) článek 30 aktu o přistoupení z roku 2005 uvádí 
pouze období 2007–2009. 
V případě Slovenska (Bohunice, bloky 1 a 2) smlouva o přistoupení z roku 2003 uvádí pouze 
období 2004–2006. 

                                               
1 Program na pomoc zemím střední a východní Evropy.
2 Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 10.
3 Úř. věst. L 131, 23.5.2007, s. 1.
4 Úř. věst. L 189, 13.7.2010, s. 9.
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Akt a smlouva neposkytují Bulharsku a Slovensku konkrétní právní základ pro pokračování 
pomoci po roce 2009, resp. 2006, jako v případě Litvy. Smlouva o přistoupení a článek 30 
aktu o přistoupení proto nemohou tvořit dostatečný právní základ pro další financování po 
roce 2013.
Odpovídajícím právním základem je proto článek 203 Smlouvy o Euratomu. Uvedený článek 
stanoví, že „ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství je nezbytná určitá činnost 
Společenství, a tato smlouva mu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na 
návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně vhodná opatření“.
Stávající návrh předpokládá některá zjednodušení. Místo původně tří samostatných a 
nezávislých nařízení se pro finanční podporu Unie pro Bulharsko, Litvu a Slovensko počítá ve 
víceletém finančním rámci (VFR) v období 2014–2020 s jediným nařízením Rady. Toto 
nařízení nestanoví žádné výjimky z finančního nařízení.

Rozpočtové důsledky

Celkové rozpočtové krytí pro období 2014–2020 činí [552 947 000] EUR v běžných cenách a 
je v souladu s návrhem Komise na příští víceletý finanční rámec (2014–2020). Tato částka se 
rozdělí takto: [208 503 000] EUR na program Kozloduj, [229 629 000] EUR na program 
Ignalina a [114 815 000] EUR na program Bohunice.

Řízení, audit a kontrola

V roce 2007 byl ustaven řídící výbor členských států, který pomáhá Komisi při provádění 
programů pomoci, a došlo ke změně postupů Komise. Bylo podepsáno memorandum o 
porozumění mezi Komisí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a ve spolupráci 
s přijímajícími zeměmi byl vytvořen společný řídící výbor pro zlepšení koordinace programu.

Program pomoci byl předmětem pravidelných auditů a hodnocení, kromě toho Evropský 
účetní dvůr provedl audity výkonnosti všech tří programů, je k dispozici zvláštní zpráva EÚD 
(16/2011) a při stanovování rozsahu podpory Unie by její závěry měly být zohledněny. 

Komise přenesla řízení většiny (83 %) finanční pomoci EU u programů jednotlivých zemích 
na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, která má zkušenosti s řízením vyřazování 
jaderných zařízení od počátku 90. let 20. století. Komise však nese konečnou odpovědnost za 
použití finančních prostředků EU a měla by být vždy schopna uplatňovat svou konečnou 
odpovědnost za provádění programů a nést individuální odpovědnost za využití finančních 
prostředků. 

Odpovědnost za zřizování programů nesou Komise, EBRD, agentura pro centrální řízení 
projektů, shromáždění přispěvatelů do mezinárodních fondů pro vyřazování jaderných 
zařízení z provozu, provozovatelé jaderných elektráren a dotčené členské státy. Komise 
nezajistila, aby byly obecné priority stanovené ve smlouvách o pøistoupení a následných 
naøízeních Rady transformovány do uceleného souboru podrobných cílù a ukazatelù. 

Žádný z výše uvedených subjektů nezřídil systém ke sledování a hodnocení pokroku při 
dosahování obecných cílů programů, vyřazování osmi reaktorů z provozu a zmírňování 
důsledků jejich uzavření. Proto bylo sledování a vykazování výsledků programů na všech 
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úrovních obtížné.

Komise by měla zajistit, aby existovaly podmínky pro účinné, účelné a hospodárné využití 
finančních prostředků EU. Cíle musí být uvedeny do souladu s rozpoètem, který je 
k dispozici, a se stanovením smysluplných ukazatelù výkonnosti, jež bude následnì možné 
sledovat a podávat o nich zprávy podle potøeby celkového provádìní programu. 

S cílem zajistit plnění a sledování cílů by Komise měla v těsné spolupráci s členskými státy a 
příjemci provádět průběžné i konečné hodnocení dosažených cílů, úrovně výsledků a dopadů 
a účinnosti využívání zdrojů. Komise by měla být také na základě výsledků průběžného 
hodnocení oprávněna přezkoumat přiměřenost prostředků přidělených na program a jejich 
rozdělení mezi elektrárny Kozloduj, Ignalina a Bohunice.


