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Pozměňovací návrh 1
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že během jednání
o přistoupení se vlády Litvy, Slovenska
a Bulharska ve svých smlouvách
o přistoupení zavázaly zavřít jaderné 
reaktory, které nebylo ekonomické 
modernizovat na požadovanou 
bezpečnostní úroveň,

A. vzhledem k tomu, že během jednání
o přistoupení vlády Litvy, Slovenska
a Bulharska ve svých smlouvách
o přistoupení souhlasily s tím, že uzavřou 
některé starší jaderné reaktory, a pevně 
stanovily data jejich předčasného 
uzavření,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ivailo Kalfin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že během jednání
o přistoupení se vlády Litvy, Slovenska
a Bulharska ve svých smlouvách
o přistoupení zavázaly zavřít jaderné 
reaktory, které nebylo ekonomické 
modernizovat na požadovanou 
bezpečnostní úroveň,

A. vzhledem k tomu, že během jednání
o přistoupení se vlády Litvy, Slovenska
a Bulharska ve svých smlouvách
o přistoupení zavázaly předčasně zavřít 
jaderné reaktory, které nebylo v některých 
případech ekonomické modernizovat na 
požadovanou bezpečnostní úroveň,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že uzavření
a následné vyřazení těchto jaderných
elektráren z provozu představuje 
významnou finanční a hospodářskou 
ztrátu a přetrvávající zátěž, kterou 
příslušné členské státy nemohou plně nést 
samy,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při financování operací 
spojených s vyřazováním jaderných 
zařízení z provozu by měla být 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“
a že provozovatelé jaderných zařízení by 
měli již během produktivního života 
jaderného zařízení zajistit vyčlenění 
finančních zdrojů, které budou dostačovat
k pokrytí budoucích nákladů na vyřazení 
jaderného zařízení z provozu;

1. konstatuje, že při financování operací 
spojených s vyřazováním jaderných 
zařízení z provozu by měla být 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“
a že provozovatelé jaderných zařízení by 
měli již během produktivního života 
jaderného zařízení zajistit vyčlenění 
finančních zdrojů, které budou dostačovat
k pokrytí budoucích nákladů na vyřazení 
jaderného zařízení z provozu; v těchto 
třech případech však byly jaderné 
elektrárny uzavřeny předčasně před 
ukončením své provozní životnosti, což 
jim znemožnilo vyčlenit si nezbytné 
finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že vzhledem
k předčasnému uzavření jaderných 
reaktorů v Litvě, na Slovensku a 
v Bulharsku nebyli provozovatelé těchto 
jaderných elektráren schopni získat 
dostatečné prostředky na pokrytí nákladů 
na jejich vyřazení z provozu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. obává se, že nedostatek finančních 
zdrojů na opatření pro vyřazení těchto 
jaderných elektráren z provozu povede ke 
zpoždění ve vyřazování a ohrožení 
životního prostředí a zdraví lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že v rámci 
liberalizovaného trhu s energií musí být 
provozovatelé jaderných elektráren, stejně 
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jako všichni jejich konkurenti, plně 
odpovědní za důsledky svých činů, a to jak 
právně, tak finančně; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že pokud nejsou nezbytná 
opatření přijata včas, mohou operace 
spojené s vyřazováním jaderných zařízení
z provozu představovat riziko pro zdraví 
občanů a pro životní prostředí, a proto je 
třeba dát ve vhodný okamžik k dispozici
dostatečné finanční zdroje a tak zajistit, 
aby vyřazení jaderného zařízení z provozu 
proběhlo v souladu s bezpečnostními 
standardy;

2. konstatuje, že pokud nejsou nezbytná 
opatření přijata včas, mohou operace 
spojené s vyřazováním jaderných zařízení
z provozu představovat riziko pro zdraví 
občanů, a to jak v této, tak v příštích 
generacích, a pro životní prostředí, a proto 
je třeba již během fungování daného 
zařízení vytvořit a vyčlenit dostatečné 
finanční zdroje a tak zajistit, aby vyřazení 
jaderného zařízení z provozu proběhlo
v souladu s bezpečnostními standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že v oblasti vyřazování 
jaderných zařízení z provozu má EU 
omezené zkušenosti, proto zdůrazňuje, že
v případě vyřazování příslušných 
předčasně uzavřených jaderných 
elektráren z provozu je zásadní otázka 
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bezpečnosti a měla by být zohledněna při 
všech budoucích rozhodnutích učiněných 
všemi zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že ekologické a sociální 
náklady spojené s vyřazováním jaderných 
zařízení z provozu by měly nést investoři
a tyto náklady by měly být zohledněny při 
rozhodování o rozmístění zařízení 
vyrábějících jadernou energii; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává význam řádného
a transparentního řízení finančních zdrojů
s náležitým externím dohledem při 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
na energetickém trhu;

3. uznává význam řádného
a transparentního řízení finančních zdrojů
s náležitým externím dohledem při 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
na energetickém trhu; domnívá se, že pro 
účely přidělování zakázek by bylo vhodné 
uplatňovat kritérium vzájemnosti v rámci 
Společenství zvýhodňující evropské 
podniky, a zejména uplatňovat zásady 
uvedené v článku 58 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání 
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zakázek subjekty působícími mimo jiné
v odvětví energetiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává význam řádného
a transparentního řízení finančních zdrojů
s náležitým externím dohledem při 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
na energetickém trhu;

3. připomíná, že finanční prostředky 
poskytnuté EU neměly pokrýt veškeré 
náklady na vyřazení elektráren z provozu 
ani kompenzovat všechny hospodářské 
důsledky; uznává význam řádného
a transparentního řízení finančních zdrojů
s náležitým externím dohledem při 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
na energetickém trhu; znovu opakuje, že 
hlavním cílem uzavření a vyřazení těchto 
tří jaderných elektráren z provozu je 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává význam řádného
a transparentního řízení finančních zdrojů
s náležitým externím dohledem při 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
na energetickém trhu;

3. uznává význam řádného
a transparentního řízení finančních zdrojů
s náležitým externím dohledem při 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
na energetickém trhu; doporučuje v této 
oblasti transparentnost a zapojení 
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veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nutné, aby finanční 
prostředky EU byly přednostně 
poskytovány na samotné vyřazení těchto 
elektráren z provozu; podtrhuje, že 
všechny tři jaderné elektrárny musí 
předložit podrobný plán konečného 
vyřazení z provozu, který je nutný
k vypracování finančního plánu, jenž 
umožní předejít rizikům a nejistotám;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že vyřazování jaderných 
zařízení z provozu má přímý dopad na 
zdroje energie dotyčných členských států 
(a jejich ceny); domnívá se, že je třeba 
podporovat rozvoj alternativních
a konkurenceschopných zdrojů energie
a že by se mělo náležitě posoudit zavedení 
kompenzačních mechanismů určených ke 
krytí nákladů na vyřazování jaderných 
zařízení z provozu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že vyřazování jaderných 
zařízení z provozu má přímý dopad na 
zdroje energie dotyčných členských států 
(a jejich ceny); domnívá se, že je třeba 
podporovat rozvoj alternativních
a konkurenceschopných zdrojů energie a že 
by se mělo náležitě posoudit zavedení 
kompenzačních mechanismů určených ke 
krytí nákladů na vyřazování jaderných 
zařízení z provozu;

4. konstatuje, že předčasné vyřazování 
jaderných zařízení z provozu má přímý 
dopad na zdroje energie dotyčných 
členských států (a jejich ceny); domnívá se, 
že za účelem vyrovnání se s negativními 
dopady je třeba podporovat rozvoj 
alternativních a konkurenceschopných 
zdrojů energie produkujících nízké emise
a že by se mělo náležitě posoudit zavedení 
vhodných kompenzačních mechanismů 
určených ke krytí nákladů na vyřazování 
jaderných zařízení z provozu až do 
konečné fáze, kdy budou tyto tři země 
schopny pokrýt zbývající náklady samy;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ivailo Kalfin

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že vyřazování jaderných 
zařízení z provozu má přímý dopad na 
zdroje energie dotyčných členských států 
(a jejich ceny); domnívá se, že je třeba 
podporovat rozvoj alternativních
a konkurenceschopných zdrojů energie a že 
by se mělo náležitě posoudit zavedení 
kompenzačních mechanismů určených ke 
krytí nákladů na vyřazování jaderných 
zařízení z provozu;

4. konstatuje, že předčasné uzavření
a vyřazování jaderných zařízení z provozu 
má přímý dopad na zdroje energie 
dotyčných členských států (a jejich ceny); 
domnívá se, že je třeba podporovat rozvoj 
alternativních a konkurenceschopných 
zdrojů energie a že by se mělo náležitě 
posoudit zavedení kompenzačních 
mechanismů určených ke krytí nákladů na 
vyřazování jaderných zařízení z provozu
v případě předčasného uzavření;



AM\855892CS.doc 11/14 PE458.492v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že vyřazování jaderných 
zařízení z provozu má přímý dopad na 
zdroje energie dotyčných členských států 
(a jejich ceny); domnívá se, že je třeba 
podporovat rozvoj alternativních
a konkurenceschopných zdrojů energie a že 
by se mělo náležitě posoudit zavedení 
kompenzačních mechanismů určených ke 
krytí nákladů na vyřazování jaderných 
zařízení z provozu;

4. konstatuje, že vyřazování jaderných 
zařízení z provozu má přímý dopad na 
zdroje energie dotyčných členských států 
(a jejich ceny); domnívá se, že je třeba 
podporovat rozvoj alternativních
a konkurenceschopných zdrojů energie a že 
by se mělo náležitě posoudit zavedení 
kompenzačních mechanismů určených ke 
krytí nákladů na vyřazování jaderných 
zařízení z provozu a odstranění odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nutná větší 
koordinace těchto tří programů, aby se 
zajistilo lepší plánování činností a výměna 
získaných zkušeností mezi jednotlivými 
programy; tato zkušenost může být 
užitečná pro celou Evropskou unii, jelikož 
reaktory se na konci své životnosti 
vyřazují všude; vyzývá proto všechny 
zúčastněné strany, aby zajistily dosažení
a shromáždění osvědčených postupů
v oblasti vyřazování jaderných zařízení
z provozu a maximální využití získaných 
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zkušeností a údajů v jiných členských 
státech, které mají jaderné elektrárny;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k zavedení pojištění, které by 
bylo financováno výhradně 
provozovatelem jaderné elektrárny, bez 
státní podpory, a pokrývalo by 
občanskoprávní odpovědnost 
provozovatele během celé doby vyřazování 
zařízení z provozu pro případ 
nepředvídaných událostí nebo havárií;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Vladimir Urutchev

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby prozkoumala možné 
způsoby harmonizace přístupů
k financování vyřazování jaderných 
zařízení z provozu v EU, která by 
zohledňovala jednotlivé strategie 
používané členskými státy, aniž by však 
narušovala bezpečnost procesu vyřazování 
jaderných zařízení z provozu.

5. s ohledem na různé strategie používané 
jednotlivými členskými státy vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala možné způsoby 
harmonizace přístupů k financování 
vyřazování jaderných zařízení z provozu
v EU, aby bylo zajištěno včasné 
shromáždění nezbytných finančních 
zdrojů, aniž by však narušovala bezpečnost 
procesu vyřazování jaderných zařízení
z provozu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že pokud bude postup 
vyřazování jaderných zařízení z provozu 
harmonizován, měly by být zohledněny 
příslušné administrativní struktury 
členských států a samotný proces řízení 
zdrojů by měl být zjednodušen;

Or. lt

Pozměňovací návrh 23
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
výročních zpráv předkládaných Komisí 
Evropskému parlamentu ohledně 
využívání finančních zdrojů vyčleněných 
na vyřazování těchto tří jaderných 
elektráren z provozu; vyzývá Komisi, aby 
Evropskému parlamentu a Radě 
každoročně předkládala zprávy
o využívání těchto finančních zdrojů
a uvedla úplný a přesný rozpočet nákladů 
na vyřazování těchto zařízení z provozu;

Or. en
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