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Předmět: Závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 3/2020 
nazvané „Komise přispívá k jaderné bezpečnosti v EU, ale její přístup je 
potřeba aktualizovat“ 

–  závěry Rady (29. června 2020) 
  

 

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 3/2020 

nazvané „Komise přispívá k jaderné bezpečnosti v EU, ale její přístup je potřeba aktualizovat“, 

která byla schválena písemným postupem Rady Evropské unie dne 29. června 2020. 
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PŘÍLOHA 

Závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 3/2020 nazvané „Komise 

přispívá k jaderné bezpečnosti v EU, ale její přístup je potřeba aktualizovat“ 

 

RADA EVROPSKÉ UNIE: 

 

1. VYJADŘUJE PODĚKOVÁNÍ Evropskému účetnímu dvoru za zvláštní zprávu č. 3/2020 

nazvanou „Komise přispívá k jaderné bezpečnosti v EU, ale její přístup je potřeba 

aktualizovat“; 

2. OCEŇUJE, že se zvláštní zpráva zaměřuje na úlohu Komise při monitorování provedení 

směrnic Euratomu, na její rámec pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti 

jaderné energie, a na přístup, který uplatňuje při přípravě těchto stanovisek a při provádění 

prověrek zařízení monitorujících radioaktivitu; 

3. PŘIPOMÍNÁ právní rámec Společenství pro jadernou bezpečnost, zejména Smlouvu 

o Euratomu, směrnici Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, ve znění směrnice Rady 

2014/87/Euratom1 (směrnice o jaderné bezpečnosti), směrnici Rady 2011/70/Euratom ze dne 

19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání 

s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem2 (směrnice o nakládání s vyhořelým palivem 

a radioaktivním odpadem), směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou 

se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu 

záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

a 2003/122/Euratom3 (směrnice o základních bezpečnostních standardech); 

                                                 
1 Úř. věst. L 172, 2.7.2009, Úř. věst. L 219, 25.7.2014. 
2 Úř. věst. L 199, 2.8.2011. 
3 Úř. věst. L 13, 17.1.2014. 
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4. BERE NA VĚDOMÍ celkový závěr zvláštní zprávy, totiž že Komise k jaderné bezpečnosti 

v EU přispívá dobře, avšak mohla by aktualizovat právní rámec a své vnitřní pokyny; 

5. BERE NA VĚDOMÍ první doporučení Účetního dvora, podle něhož má Komise aktualizovat 

svůj přístup k monitorování provedení budoucích směrnic Euratomu; tento krok by jí rovněž 

mohl umožnit, aby přispěla k usnadnění přijímání vhodných opatření ze strany členských 

států; 

6. BERE NA VĚDOMÍ druhé doporučení Účetního dvora určené Komisi, pokud jde o aspekty, 

které je třeba vzít v úvahu při předkládání legislativních návrhů týkajících se aktualizovaného 

rámce pro investiční záměry v oblasti jaderné energie, jak bylo oznámeno v balíčku opatření 

pro energetickou unii z roku 2015, a PŘIPOMÍNÁ v tomto ohledu článek 41 Smlouvy 

o Euratomu a pravomoci členských států v oblasti jaderné bezpečnosti a základní zásadu 

„zlepšování právní úpravy“; 

7. BERE NA VĚDOMÍ třetí doporučení Účetního dvora, aby Komise zavedla vnitřní postupy 

s cílem zajistit jednotný a soudržný přístup při prověrkách zařízení členských států pro 

monitorování radioaktivity a při přípravě stanovisek k investicím v jaderné oblasti; 

8. Vzhledem k významu jaderné bezpečnosti v celosvětovém měřítku DOPORUČUJE, aby se 

na tuto zprávu navázalo dodatečným posouzením úlohy Komise a jejího příspěvku k posílení 

jaderné bezpečnosti v sousedství EU; 

9. BERE NA VĚDOMÍ skutečnost, že Komise má v úmyslu vyzvat Účetní dvůr, aby tuto 

zvláštní zprávu předložil na nadcházejícím zasedání Skupiny evropských dozorných orgánů 

pro jadernou bezpečnost (ENSREG) a projednal její závěry a doporučení. 
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