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Pozměňovací návrh 1
Jan Březina

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zjišťovací návštěvy 
jaderných elektráren, které uspořádala 
Skupina evropských dozorných orgánů 
pro jadernou bezpečnost (ENSREG) po 
dokončení hodnocení výsledků zátěžových 
testů za účelem výměny informací ohledně 
opatření zaměřených na zvýšení 
bezpečnosti, která byla přijata, plánována 
nebo zvažována na úrovni jednotlivých 
elektráren v návaznosti na zátěžový test, a 
s cílem určit, jaké postupy se osvědčily a 
jakých hmatatelných úspěchů bylo 
dosaženo, a poučit se ze zkušeností či 
zjistit, s jakými obtížemi se elektrárny 
potýkaly při provádění těchto opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dne 24.–25. března 2011, zejména na její 
požadavek, aby evropské nezávislé 
vnitrostátní orgány provedly komplexní a 
transparentní posouzení rizik a 
bezpečnosti všech jaderných elektráren v 
EU s ohledem na poučení z havárie 
jaderné elektrárny Fukušima-Daiiči v 
Japonsku,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jan Březina

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na akční plán ENSREG, 
který bych schválen dne 1. srpna 2012 a 
který má zajistit, aby národní dozorné 
orgány a ENSREG přistupovaly jednotně 
k doporučením a návrhům uvedeným ve 
vzájemných partnerských hodnoceních 
zátěžových testů,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení,

– s ohledem na směrnici Rady 
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení a 
v níž je zdůrazněno, že základní zásadou 
je odpovědnost jednotlivých členských 
států za bezpečnost jaderných zařízení a 
že dohled nad jadernými zařízeními 
vykonávají primárně národní dozorné 
orgány,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení,

– s ohledem na směrnici Rady 
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení a 
v níž je zdůrazněno, že základní zásadou 
je odpovědnost jednotlivých členských 
států za bezpečnost jaderných zařízení a 
že dohled nad jadernými zařízeními 
vykonávají primárně národní dozorné 
orgány,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na články 2 a 30 této 
smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 153 
(sociální politika), 168 (veřejné zdraví), 
192 (životní prostředí) a 194 (energetika)
této smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu ENSREG o 
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vzájemném partnerském hodnocení 
zátěžových testů, kterou schválily 
ENSREG a Evropská komise, a na 
související společné prohlášení ENSREG 
a Evropské komise ze dne 26. dubna 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Fiona Hall

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 192 
(životní prostředí) a 194 (energetika) této 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na jadernou havárii v jaderné 
elektrárně Fukušima Daiiči v Japonsku v 
roce 2011,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Catherine Trautmann
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Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dne 28.–29. června 2012, především na 
výzvu členským státům, aby zajistily plné a 
včasné provedení doporučení uvedených 
ve zprávě ENSREG v návaznosti na 
dokončení zátěžových testů bezpečnosti 
jaderných elektráren,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dne 24.–25. března 2011, zejména na její 
požadavek, aby evropské nezávislé 
vnitrostátní orgány provedly komplexní a 
transparentní posouzení rizik a 
bezpečnosti všech jaderných elektráren v 
EU s ohledem na poučení z havárie 
jaderné elektrárny Fukušima-Daiiči v 
Japonsku,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu ENSREG o 
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vzájemném partnerském hodnocení 
zátěžových testů, kterou schválily 
ENSREG a Evropská komise, a na 
související společné prohlášení ENSREG 
a Evropské komise ze dne 26. dubna 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Návrh usnesení
Právní východisko 6 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dne 28.–29. června 2012, především na 
výzvu členským státům, aby zajistily plné a 
včasné provedení doporučení uvedených 
ve zprávě ENSREG v návaznosti na 
dokončení zátěžových testů bezpečnosti 
jaderných elektráren,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zpráva výboru 
ITRE k návrhu nařízení Rady, kterým se 
zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti, vyzývá k tomu, aby 
jaderná bezpečnost ve třetích zemích 
odrážela evropské bezpečnostní standardy;

A. vzhledem k tomu, že tragické události 
ve Fukušimě opět ukázaly, že v jaderném 
odvětví neexistuje „nulové riziko“, 
přičemž nařízení Rady, kterým se zřizuje 
nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné 
bezpečnosti, vyzývá k tomu, aby jaderná 
bezpečnost ve třetích zemích odrážela 
nejmodernější bezpečnostní postupy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zpráva výboru 
ITRE k návrhu nařízení Rady, kterým se 
zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti, vyzývá k tomu, aby 
jaderná bezpečnost ve třetích zemích 
odrážela evropské bezpečnostní standardy;

A. vzhledem k tomu, že zpráva výboru 
ITRE k návrhu nařízení Rady, kterým se 
zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti, vyzývá k tomu, aby 
jaderná bezpečnost ve třetích zemích 
odrážela evropské bezpečnostní standardy, 
dokud existují jaderné elektrárny;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že „komplexní 
vyhodnocení rizika a bezpečnosti 
(„zátěžové testy“) jaderných elektráren 
v Evropské unii a související činnosti“ byly 
provedeny s cílem prověřit připravenost 
jaderných elektráren v extrémních 
podmínkách;

B. vzhledem k tomu, že „komplexní 
vyhodnocení rizika a bezpečnosti 
(„zátěžové testy“) jaderných elektráren 
v Evropské unii a související činnosti“ byly 
provedeny s cílem prověřit připravenost 
jaderných elektráren v určitých extrémních 
podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
agentura pro atomovou energii (MAAE) 
i Euratom se zasazují o podporu 
jaderného průmyslu, zatímco vytvářením 
norem pro jadernou bezpečnost na celém 
světě, respektive v EU plní zároveň i zcela 
opačnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí sdělení Komise 
o zátěžových testech a jejich výsledcích; 
vítá úsilí, které vynaložila Komise 
a ENSREG po fukušimské havárii s cílem 
podrobit 145 reaktorů v EU a 20 reaktorů 
mimo EU postupu zátěžového testu; 
zdůrazňuje užitečnost tohoto postupu 
a skutečnost, že tento počin je ve světovém 
měřítku bezprecedentní; očekává, že 
výsledky zátěžových testů povedou ke 
zlepšení kultury jaderné bezpečnosti 
v Evropě tak, aby se v mezinárodním 
měřítku stala vzorovým příkladem;

1. bere na vědomí sdělení Komise 
o zátěžových testech a jejich výsledcích; 
vítá úsilí, které po fukušimské havárii
vynaložily Komise a národní dozorné 
orgány prostřednictvím ENSREG s cílem 
podrobit 145 reaktorů v EU a 20 reaktorů 
mimo EU postupu zátěžového testu; 
zdůrazňuje užitečnost tohoto postupu 
a skutečnost, že tento počin je ve světovém 
měřítku bezprecedentní; očekává, že 
výsledky zátěžových testů povedou ke 
zlepšení kultury jaderné bezpečnosti 
v Evropě tak, aby se v mezinárodním 
měřítku stala vzorovým příkladem; 
podtrhuje úsilí o zvýšení transparentnosti 
tohoto procesu prostřednictvím zveřejnění 
všech zpráv a uspořádáním dvou setkání –
dne 17. ledna a dne 8. května 2012 – v 
Bruselu, na nichž se sešly zainteresované 
strany (nevládní organizace, evropský 
jaderný průmysl, dozorné orgány, vlády 
atd.), a zapojením Evropského 
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parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí sdělení Komise 
o zátěžových testech a jejich výsledcích; 
vítá úsilí, které vynaložila Komise 
a ENSREG po fukušimské havárii s cílem 
podrobit 145 reaktorů v EU a 20 reaktorů 
mimo EU postupu zátěžového testu; 
zdůrazňuje užitečnost tohoto postupu 
a skutečnost, že tento počin je ve světovém 
měřítku bezprecedentní; očekává, že 
výsledky zátěžových testů povedou ke 
zlepšení kultury jaderné bezpečnosti 
v Evropě tak, aby se v mezinárodním 
měřítku stala vzorovým příkladem;

1. bere na vědomí sdělení Komise 
o zátěžových testech a jejich výsledcích; 
vítá úsilí, které po fukušimské havárii
vynaložily dozorné orgány 27 členských 
států a Komise prostřednictvím ENSREG 
s cílem podrobit 145 reaktorů v EU 
a dozorné orgány třetích zemí s cílem 
podrobit 20 reaktorů mimo EU postupu 
zátěžového testu; zdůrazňuje užitečnost 
tohoto postupu a skutečnost, že tento počin 
je ve světovém měřítku bezprecedentní; 
očekává, že výsledky zátěžových testů 
povedou ke zlepšení kultury jaderné 
bezpečnosti v Evropě tak, aby se 
v mezinárodním měřítku stala vzorovým 
příkladem; oceňuje úsilí o co největší 
transparentnost zátěžových testů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí sdělení Komise 
o zátěžových testech a jejich výsledcích; 
vítá úsilí, které vynaložila Komise 

1. bere na vědomí sdělení Komise 
o zátěžových testech a jejich výsledcích; 
vítá úsilí, které vynaložila Komise 
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a ENSREG po fukušimské havárii s cílem 
podrobit 145 reaktorů v EU a 20 reaktorů 
mimo EU postupu zátěžového testu; 
zdůrazňuje užitečnost tohoto postupu 
a skutečnost, že tento počin je ve světovém 
měřítku bezprecedentní; očekává, že 
výsledky zátěžových testů povedou ke 
zlepšení kultury jaderné bezpečnosti 
v Evropě tak, aby se v mezinárodním 
měřítku stala vzorovým příkladem;

a ENSREG po fukušimské havárii s cílem 
podrobit 145 reaktorů v EU a 20 reaktorů 
mimo EU postupu zátěžového testu; 
zdůrazňuje užitečnost tohoto postupu 
a skutečnost, že tento počin je ve světovém 
měřítku bezprecedentní; očekává, že 
výsledky zátěžových testů povedou ke 
zlepšení kultury jaderné bezpečnosti a 
jaderného zabezpečení v Evropě tak, aby 
se v mezinárodním měřítku stala vzorovým 
příkladem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí hlavní závěry zprávy o 
vzájemném partnerském hodnocení, v níž 
jsou pro Evropu stanoveny 4 nejdůležitější 
oblasti zlepšení: (1) vydání doporučení 
WENRA k hodnocení přírodních hrozeb a 
rezerv při zohlednění stávajících 
doporučení MAAE, (2) zdůraznění 
významu pravidelných hodnocení 
bezpečnosti, (3) provedení uznaných 
opatření na ochranu celistvosti ochranné 
obálky jaderných elektráren a (4) 
minimalizace havárií způsobených 
přírodními hrozbami a omezení jejich 
důsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Henri Weber
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného partnerského hodnocení 
také vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; proto 
doporučuje, aby byla potvrzena ústřední 
úloha ENSREG při sledování jejich 
provádění podle doporučení vydaných 
partnery na základě vnitrostátních 
akčních plánů; vyzývá ENSREG, aby 
Komisi, Parlament a Radu pravidelně 
informovala o dosaženém pokroku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zvýšit 
bezpečnostní rezervy svých elektráren; vítá 
skutečnost, že se ENSREG a Komise 
dohodly na akčním plánu, který navazuje 
na vydaná doporučení, a že všechna 
opatření, která mají vést ke zvýšení rezerv 
jaderné bezpečnosti, uskutečňovaná na 
základě zátěžových testů budou sdílena na 
evropské úrovni, především 
prostřednictvím semináře, který pořádá 
ENSREG začátkem roku 2013; vyzývá 
všechny zúčastněné subjekty, aby učinily 
příslušné a včasné následné kroky na 
základě všech nálezů a doporučení, které 



PE500.594v01-00 14/90 AM\919991CS.doc

CS

jsou v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vítá akční plán, 
na němž se dohodly ENSREG a Komise v 
návaznosti na tato doporučení; v této 
souvislosti doporučuje, aby byla potvrzena 
vedoucí úloha ENSREG při sledování 
provádění těchto doporučení a sdílení 
osvědčených postupů; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a včasné následné kroky na základě všech 
nálezů a doporučení, které jsou obsaženy v 
akčním plánu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
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plánovat opatření s cílem zlepšit
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

plánovat opatření, která zlepší bezpečnost 
jejich elektráren; zdůrazňuje, že ze 
vzájemného hodnocení také vyplynula 
opatření, k nimž musí být přihlédnuto na 
úrovni EU; vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby učinily příslušné a včasné
následné kroky na základě všech nálezů 
a doporučení, které jsou v něm obsažené, 
včetně zjištěných osvědčených postupů; v 
této souvislosti doporučuje, aby byla 
potvrzena vedoucí úloha ENSREG při 
sledování provádění doporučení, která 
vyplynula ze vzájemných partnerských 
hodnocení, na základě vnitrostátních 
akčních plánů; vyzývá ENSREG, aby 
pravidelně informovala Komisi, 
Parlament a Radu o dosaženém pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů; žádá, aby byl 
Evropský parlament každoročně 
informován a aby s ním byly vedeny 
konzultace ohledně výsledků, opatření a 
plánů v oblasti jaderné bezpečnosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření, která zvýší bezpečnost 
jejich elektráren s ohledem na poučení z 
Fukušimy; zdůrazňuje, že na základě
vzájemného hodnocení Komise určila 
opatření, k nimž musí být přihlédnuto na 
úrovni EU; vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby učinily příslušné a okamžité 
následné kroky na základě všech nálezů 
a doporučení, které jsou v něm obsažené, 
včetně zjištěných osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost svých elektráren; zdůrazňuje, 
že ze vzájemného hodnocení také 
vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;

2. uznává, že v návaznosti na zátěžové 
testy začaly jednotlivé země provádět nebo 
plánovat opatření s cílem zlepšit 
bezpečnost a zabezpečení svých elektráren; 
zdůrazňuje, že ze vzájemného hodnocení 
také vyplynula opatření, k nimž musí být 
přihlédnuto na úrovni EU; vyzývá všechny 
zúčastněné subjekty, aby učinily příslušné 
a okamžité následné kroky na základě 
všech nálezů a doporučení, které jsou 
v něm obsažené, včetně zjištěných 
osvědčených postupů;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
měly omezený rozsah a jsou primárně
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren proti 
závažným vnějším událostem; zátěžové 
testy proto nemohou, a ani to není jejich 
cílem, nahradit podrobné bezpečnostní 
přezkumy jaderných elektráren, které se 
provádějí v rámci vnitrostátní pravomoci 
dotčených členských států a jsou prvotně 
zaměřeny na vyhodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
závažným vnějším událostem;

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
byly zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
extrémně závažným vnějším událostem 
takového druhu, jaké nastaly ve 
Fukušimě; zátěžové testy proto nemohou, 
a ani to není jejich cílem, nahradit 
podrobné bezpečnostní přezkumy 
jaderných elektráren, které se již provádějí 
v rámci vnitrostátní pravomoci dotčených 
členských států za účelem posouzení 
jaderné bezpečnosti jaderných elektráren;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
měly omezený rozsah a jsou primárně
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren proti 
závažným vnějším událostem; zátěžové 
testy proto nemohou, a ani to není jejich 
cílem, nahradit podrobné bezpečnostní 

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
byly zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
extrémně závažným vnějším událostem; 
zátěžové testy proto nemohou, a ani to není 
jejich cílem, nahradit podrobné 
bezpečnostní přezkumy jaderných 
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přezkumy jaderných elektráren, které se 
provádějí v rámci vnitrostátní pravomoci 
dotčených členských států a jsou prvotně 
zaměřeny na vyhodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
závažným vnějším událostem;

elektráren, které se již provádějí v rámci 
vnitrostátní pravomoci dotčených 
členských států za účelem posouzení 
jaderné bezpečnosti jaderných elektráren 
vůči závažným vnějším událostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
měly omezený rozsah a jsou primárně 
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren proti 
závažným vnějším událostem; zátěžové 
testy proto nemohou, a ani to není jejich 
cílem, nahradit podrobné bezpečnostní 
přezkumy jaderných elektráren, které se 
provádějí v rámci vnitrostátní pravomoci 
dotčených členských států a jsou prvotně 
zaměřeny na vyhodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
závažným vnějším událostem;

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
měly omezený rozsah a jsou primárně 
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
závažným vnějším událostem; zátěžové 
testy proto nemohou, a ani to není jejich 
cílem, nahradit podrobné bezpečnostní 
přezkumy jaderných elektráren, které se 
provádějí v rámci vnitrostátní pravomoci 
dotčených členských států za účelem 
posouzení jaderné bezpečnosti jaderných 
elektráren;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
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měly omezený rozsah a jsou primárně 
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren proti 
závažným vnějším událostem; zátěžové 
testy proto nemohou, a ani to není jejich 
cílem, nahradit podrobné bezpečnostní 
přezkumy jaderných elektráren, které se 
provádějí v rámci vnitrostátní pravomoci 
dotčených členských států a jsou prvotně 
zaměřeny na vyhodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
závažným vnějším událostem;

byly primárně zaměřeny na hodnocení 
odolnosti a připravenosti jaderných 
elektráren vůči závažným událostem; 
zátěžové testy proto nemohou, a ani to není 
jejich cílem, nahradit podrobné 
bezpečnostní přezkumy jaderných 
elektráren, které se provádějí v rámci 
vnitrostátní pravomoci dotčených 
členských států a jsou prvotně zaměřeny na 
vyhodnocení odolnosti a připravenosti 
jaderných elektráren vůči závažným 
událostem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
měly omezený rozsah a jsou primárně 
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren proti 
závažným vnějším událostem; zátěžové 
testy proto nemohou, a ani to není jejich 
cílem, nahradit podrobné bezpečnostní 
přezkumy jaderných elektráren, které se 
provádějí v rámci vnitrostátní pravomoci 
dotčených členských států a jsou prvotně 
zaměřeny na vyhodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren vůči 
závažným vnějším událostem;

3. připomíná však, že zátěžové testy, 
k nimž dala podnět Komise a ENSREG, 
měly omezený rozsah a jsou primárně 
zaměřeny na hodnocení odolnosti 
a připravenosti jaderných elektráren na 
nadprojektové události; zátěžové testy 
proto nemohou, a ani to není jejich cílem, 
nahradit podrobné bezpečnostní přezkumy 
jaderných elektráren, které se provádějí 
v rámci vnitrostátní pravomoci dotčených 
členských států a jsou prvotně zaměřeny na 
vyhodnocení odolnosti a připravenosti 
jaderných elektráren vůči závažným 
vnějším událostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že zátěžové testy zahrnují 
pouze posouzení konkrétních, předem 
dohodnutých rizik a že opomenuly rizika, 
jako jsou druhotné události, poškození 
materiálu, selhání lidského faktoru, 
specifické závady uvnitř nádob jaderných 
reaktorů a mnoho dalších, a proto 
zdůrazňuje, že ani úspěšné absolvování 
zátěžových testů nezaručuje bezpečnost 
jaderné elektrárny;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě proto vyzývá Komisi, aby v 
budoucnu do zátěžových testů zařadila 
jako zvláštní kritérium celkovou odolnost 
jaderných elektráren (především s 
ohledem na možné popraskání tlakových 
nádob);

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že jiné kontroly 
bezpečnosti, než byly kontroly prováděné v 
rámci zátěžových testů, vedly k uzavření 
jaderných elektráren (např. v Belgii);

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že část informací 
uvedených ve zprávách o zátěžových 
testech vychází z dřívějších rutinních 
bezpečnostních testů prováděných držiteli 
povolení, a tyto informace tedy mohou být 
zastaralé či minimálně hrozí, že testy 
nebyly provedeny v souladu s nejnovějšími 
a nejlepšími dostupnými metodami;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že neexistuje žádná 
jaderná elektrárna, která by představovala 
nulové riziko; proto není možné zajistit, 
aby v EU nebo mimo její území v 
budoucnu nedošlo k vážným haváriím;

Or. en



PE500.594v01-00 22/90 AM\919991CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 39
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zátěžové testy 
neumožňují porovnání bezpečnosti 
jednotlivých elektráren ani nedávají 
odpověď na otázku, jak bezpečné jsou ve 
skutečnosti evropské elektrárny, stejně 
jako nestanoví explicitní vnitrostátní či 
evropská kritéria, která by umožnila 
posoudit bezpečnostní prvky jaderných 
elektráren, tzn. „odolnost“ dané 
elektrárny;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje politování nad tím, že nebylo 
požadováno uzavření jaderných 
elektráren, u nichž byly během zátěžových 
testů zjištěny nejzávažnější bezpečnostní 
nedostatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. uvědomuje si, že dokud budou jaderné 
elektrárny a jaderná zařízení v provozu, 
bude bez ohledu na výsledky jakkoli malé, 
že dojde k vážné havárii;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že nebylo požadováno, aby byly uzavřeny 
jaderné reaktory, které byly při zátěžových 
testech vyhodnoceny jako 
nejnebezpečnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. uvědomuje si, že předcházet jaderným 
haváriím – což je ústředním požadavkem 
při zajišťování jaderné bezpečnosti –
zátěžovými testy je prakticky vyloučeno; 
uvědomuje si, že scénáře ověřované v 
zátěžových testech jsou neúplné, neboť 
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jejich součástí nejsou scénáře v případě 
požáru, proudové nárazy, netěsnost 
potrubí, závady na ventilech, selhání 
lidského faktoru a kombinace těchto 
okolností; dále zdůrazňuje, že zahrnuty 
nejsou ani druhotné události (například 
místní požáry, exploze atd.), které v 
případě vážné havárie pravděpodobně 
nastanou a znesnadní její likvidaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že zátěžové testy 
nezohledňují účinky degradace, zejména 
ty, jež jsou způsobeny stárnutím 
elektráren a únavou materiálu, nýbrž se 
opírají o bezpečnostní dokumentaci, která 
je součástí povolení pro jednotlivé 
elektrárny a jež je v mnoha případech 
zastaralá;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. uvědomuje si, že dokud budou jaderné 
elektrárny a jaderná zařízení v provozu, 
bude stále existovat zbytkové riziko; 
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jelikož riziko vážné havárie v budoucnosti 
není možné zcela vyloučit, uvědomuje si 
dále, že není moudré odmítat možnost 
vzniku nežádoucí události pouze na 
základě skutečnosti, že je to „málo“ 
pravděpodobné, či na základě výsledků 
provedeného „zátěžového testu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4f. naléhavě vyzývá členské státy a země 
sousedící s EU, aby upustily od svého úsilí 
v oblasti vysoce rizikové technologie 
jaderné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderná 
zařízení, zejména sousední země, vybízely 
k provádění zátěžových testů a ke sdílení 
jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování standardů mezinárodní jaderné 
bezpečnosti a jejich řádného provádění; je 
přesvědčen, že by EU měla v této 
souvislosti podporovat úzkou spolupráci 
na mezinárodní úrovni, zejména v rámci 

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderné 
elektrárny, zejména sousední země, 
vybízely k provádění zátěžových testů a ke 
sdílení jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování mezinárodních standardů 
jaderné bezpečnosti a jejich řádného 
provádění; vybízí EU, aby v této souvislosti
pokračovala ve spolupráci na mezinárodní 
úrovni, zejména v rámci MAAE;
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MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderná 
zařízení, zejména sousední země, vybízely 
k provádění zátěžových testů a ke sdílení 
jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování standardů mezinárodní jaderné 
bezpečnosti a jejich řádného provádění; je 
přesvědčen, že by EU měla v této 
souvislosti podporovat úzkou spolupráci 
na mezinárodní úrovni, zejména v rámci 
MAAE;

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderné 
elektrárny, zejména sousední země, 
vybízely k provádění zátěžových testů a ke 
sdílení jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování mezinárodních standardů 
jaderné bezpečnosti a jejich řádného 
provádění; je přesvědčen, že by EU měla 
v této souvislosti prohloubit svou
spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména 
v rámci MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderná 
zařízení, zejména sousední země, vybízely 
k provádění zátěžových testů a ke sdílení 
jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování standardů mezinárodní jaderné 
bezpečnosti a jejich řádného provádění; je 
přesvědčen, že by EU měla v této 
souvislosti podporovat úzkou spolupráci na 

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderné 
elektrárny, zejména sousední země, 
vybízely k provádění zátěžových testů a ke 
sdílení jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování mezinárodních standardů 
jaderné bezpečnosti a jejich řádného 
provádění; je přesvědčen, že by EU měla 
v této souvislosti podporovat úzkou 
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mezinárodní úrovni, zejména v rámci 
MAAE;

spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména 
v rámci MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderná 
zařízení, zejména sousední země, vybízely 
k provádění zátěžových testů a ke sdílení 
jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování standardů mezinárodní jaderné 
bezpečnosti a jejich řádného provádění; je 
přesvědčen, že by EU měla v této 
souvislosti podporovat úzkou spolupráci na 
mezinárodní úrovni, zejména v rámci 
MAAE;

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby země mimo EU, které mají jaderná 
zařízení, zejména sousední země, vybízely 
k provádění zátěžových testů a ke sdílení 
jejich výsledků; zdůrazňuje význam 
posilování mezinárodních standardů 
jaderné bezpečnosti a jaderného 
zabezpečení a jejich řádného provádění; je 
přesvědčen, že by EU měla v této 
souvislosti podporovat úzkou spolupráci na 
mezinárodní úrovni, zejména v rámci 
MAAE;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá členské státy a třetí 
země s jadernými zařízeními, aby 
okamžitě uzavřely nejprve jaderné 
reaktory a další jaderná zařízení, jež 
představují zvýšené riziko vzhledem ke své 
zeměpisné poloze nebo kvůli svým 
projektovým nedostatkům, tzn. v seizmicky 
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aktivních oblastech nebo v pobřežních 
oblastech s významným rizikem vzestupu 
vodní hladiny nebo výskytu tsunami, 
všechny reaktory bez sekundární nebo 
plnohodnotné tlakové ochranné obálky, 
všechny jaderné varné reaktory s jedním 
chladícím systémem a ukládáním 
vyhořelého paliva vně ochranné obálky a 
všechna stárnoucí jaderná zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
bezpečnosti je motivačním nástrojem a že
zavazuje smluvní strany, aby předkládaly 
zprávy o provádění svých závazků pro 
„vzájemné hodnocení“ na zasedáních 
smluvních stran, která se konají 
v Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii (MAAE);

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
bezpečnosti je právním nástrojem, jenž má 
přispívat k vysoké úrovni jaderné 
bezpečnosti na celém světě a jenž zavazuje 
smluvní strany (mezi něž patří i 
EURATOM), aby předkládaly zprávy 
o provádění svých závazků pro „vzájemné 
partnerské hodnocení“ na pravidelných
zasedáních smluvních stran, která se konají 
pod záštitou Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii (MAAE);

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
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bezpečnosti je motivačním nástrojem a že 
zavazuje smluvní strany, aby předkládaly 
zprávy o provádění svých závazků pro 
„vzájemné hodnocení“ na zasedáních 
smluvních stran, která se konají 
v Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii (MAAE);

bezpečnosti je právním nástrojem a že 
zavazuje všechny smluvní strany (mezi něž 
patří i EURATOM), aby předkládaly 
zprávy o provádění svých povinností pro 
„vzájemné partnerské hodnocení“ na 
zasedáních smluvních stran, která se konají 
pod záštitou Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii (MAAE);

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
bezpečnosti je motivačním nástrojem a že 
zavazuje smluvní strany, aby předkládaly 
zprávy o provádění svých závazků pro 
„vzájemné hodnocení“ na zasedáních 
smluvních stran, která se konají 
v Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii (MAAE);

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
bezpečnosti je motivačním nástrojem,
a naléhavě vyzývá smluvní strany, aby 
předkládaly zprávy o provádění svých 
závazků pro „vzájemné partnerské 
hodnocení“ na zasedáních smluvních stran, 
která pořádá Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii (MAAE);

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
bezpečnosti je motivačním nástrojem a že 
zavazuje smluvní strany, aby předkládaly 
zprávy o provádění svých závazků pro 
„vzájemné hodnocení“ na zasedáních 
smluvních stran, která se konají 

6. konstatuje, že Úmluva o jaderné 
bezpečnosti je motivačním nástrojem a že 
zavazuje smluvní strany, aby každé tři roky
předkládaly zprávy o provádění svých 
závazků pro „vzájemné partnerské 
hodnocení“ na zasedáních smluvních stran, 
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v Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii (MAAE);

která se konají v Mezinárodní agentuře pro 
atomovou energii (MAAE);

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. fukušimská jaderná havárie již 
zdůraznila rizika ukládání radioaktivního 
odpadu; konstatuje, že by k podobné 
havárii mohlo dojít ve stávajících nebo 
v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku. Unie by měla přijmout veškerá 
vhodná opatření s cílem zabránit ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech, kde je 
zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

7. zdůrazňuje, že fukušimská jaderná 
havárie opět upozornila na rizika ukládání 
radioaktivního odpadu; konstatuje, že pro 
úložiště radioaktivního odpadu 
představují obzvláště vysoké riziko 
zemětřesení a tsunami; vyzývá proto 
Komisi, aby navrhla a provedla veškerá 
vhodná opatření s cílem zabránit ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech EU, kde 
je zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. fukušimská jaderná havárie již 
zdůraznila rizika ukládání radioaktivního 

7. domnívá se, že kromě opatření, která 
budou uplatněna pro jaderné elektrárny, 
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odpadu; konstatuje, že by k podobné 
havárii mohlo dojít ve stávajících nebo 
v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku. Unie by měla přijmout veškerá
vhodná opatření s cílem zabránit ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech, kde je 
zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

by měla být přijata veškerá náležitá 
opatření proti ukládání radioaktivního 
odpadu v oblastech, kde je zjištěno vysoké 
riziko; naléhavě vyzývá sousední země 
a kandidátské země na přistoupení, aby se 
připojily k dohodě o výměně naléhavých 
radiologických informací v Evropském 
společenství (ECURIE);

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. fukušimská jaderná havárie již 
zdůraznila rizika ukládání radioaktivního 
odpadu; konstatuje, že by k podobné 
havárii mohlo dojít ve stávajících nebo 
v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku. Unie by měla přijmout veškerá 
vhodná opatření s cílem zabránit ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech, kde je 
zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

7. domnívá se, že kromě opatření, která 
budou uplatněna pro jaderné elektrárny, 
by měla být přijata veškerá náležitá 
opatření proti ukládání radioaktivního 
odpadu v oblastech, kde je zjištěno vysoké 
riziko; naléhavě vyzývá sousední země 
a kandidátské země na přistoupení, aby se 
připojily k dohodě o výměně naléhavých 
radiologických informací v Evropském 
společenství (ECURIE);

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. fukušimská jaderná havárie již 
zdůraznila rizika ukládání radioaktivního 
odpadu; konstatuje, že by k podobné 
havárii mohlo dojít ve stávajících nebo 
v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku. Unie by měla přijmout veškerá 
vhodná opatření s cílem zabránit ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech, kde je 
zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

7. ačkoli riziko ukládání radioaktivního 
odpadu nakonec nebylo ve Fukušimě 
problémem, bezprostředně po havárii se 
stalo středem pozornosti; konstatuje, že 
k haváriím zahrnujícím taková zařízení by 
mohlo dojít ve stávajících nebo 
v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku. Domnívá se, že kromě 
opatření, která budou uplatněna pro 
jaderné elektrárny, by měla být přijata 
veškerá náležitá opatření proti ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech, kde je 
zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. fukušimská jaderná havárie již 
zdůraznila rizika ukládání radioaktivního 
odpadu; konstatuje, že by k podobné 
havárii mohlo dojít ve stávajících nebo 

7. fukušimská jaderná havárie již 
zdůraznila rizika ukládání radioaktivního 
odpadu; konstatuje, že by k podobné 
havárii mohlo dojít ve stávajících nebo 
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v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku. Unie by měla přijmout veškerá 
vhodná opatření s cílem zabránit ukládání 
radioaktivního odpadu v oblastech, kde je 
zjištěno vysoké riziko; naléhavě vyzývá 
sousední země a kandidátských země na 
přistoupení, aby se připojily k dohodě 
o výměně naléhavých radiologických 
informací v Evropském společenství 
(ECURIE);

v rozestavěných jaderných zařízeních 
v Unii a v jejích sousedních zemích 
s vysokým rizikem seizmické činnosti nebo 
vzniku tsunami, jako je oblast Akkuyu 
v Turecku; vyzývá Komisi, aby 
podporovala otevřené a nestranné určení 
nejlepších skladovacích zařízení a zajistila 
tak, aby byl radioaktivní odpad ukládán 
co nejbezpečněji; domnívá se, že Unie by 
měla přijmout veškerá vhodná opatření 
s cílem zabránit ukládání radioaktivního 
odpadu v oblastech, kde je zjištěno vysoké
riziko; naléhavě vyzývá sousední země 
a kandidátských země na přistoupení, aby 
se připojily k dohodě o výměně naléhavých 
radiologických informací v Evropském 
společenství (ECURIE); žádá, aby byl 
uložen zákaz vývozu radioaktivního 
odpadu;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že EU má také několik 
jaderných zařízení, která se nacházejí 
v oblastech s obzvláště vysokým 
seizmickým rizikem a rizikem tsunami, 
například jaderná elektrárna Vandellós 
ve Španělsku a Flamanville, Paluel, 
Penly, Fessenheim a Gravelines 
ve Francii, a že v podobných podmínkách 
jsou budována jaderná zařízení rovněž 
v sousedních zemích, například jaderná 
elektrárna Akkuyu v Turecku; je 
znepokojen skutečností, že v těchto 
oblastech by mohlo kdykoli dojít 
k podobným haváriím jako v japonské 
Fukušimě; domnívá se, že EU by měla 
přijmout odpovídající opatření s cílem 
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vyloučit riziko, jež představují jaderná 
zařízení nacházející se ve vysoce 
rizikových oblastech; 

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě žádá Komisi a členské státy 
s jadernými zařízeními, aby do konce roku 
2013 vypracovaly strategii pro přesun 
veškerého vyhořelého jaderného paliva 
(VJP) z bazénů VJP do suchých skladů 
VJP, jakmile to zbytková teplota paliva 
umožní, a aby zakázaly přepracovávání 
vyhořelého jaderného paliva a využívání 
smíšeného oxidového paliva, které do 
značné míry vyžadují skladování 
v bazénech VJP, čímž se zvyšuje riziko 
a závažnost jaderné havárie;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. poukazuje na skutečnost, že systém 
varování před tsunami dosud není 
ve Středozemním moři dostatečně 
vyvinutý, neboť je stále nedostatek 
hlubinných detektorů tlaku nebo 
přijímačů globálního systému určování 
polohy, které by byly schopny přenášet 
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údaje v reálném čase; naléhavě proto 
vyzývá Komisi, aby prosazovala osazení 
Středozemního moře dodatečnými 
přílivoměry, a zajistila tak jeho plné 
pokrytí;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy EU a národní 
dozorné orgány, aby ve svých právních 
předpisech zavedly nejlepší zjištěné 
postupy;

8. vyzývá členské státy EU a národní 
dozorné orgány, aby provedly doporučení 
a návrhy zprávy ENSREG o vzájemném 
partnerském hodnocení, včetně zjištěných 
osvědčených postupů, a aby případně 
upravily své právní předpisy tak, aby 
zohledňovaly poznatky z havárie 
ve Fukušimě Daiiči;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy EU a národní 
dozorné orgány, aby ve svých právních 
předpisech zavedly nejlepší zjištěné 
postupy;

8. vyzývá členské státy EU a národní 
dozorné orgány, aby provedly doporučení 
a návrhy zprávy ENSREG o vzájemném 
partnerském hodnocení a aby případně 
upravily své právní předpisy tak, aby 
zohledňovaly poznatky z havárie 
ve Fukušimě Daiiči;
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
ohledně vymezení zásad regulace jaderné 
bezpečnosti se zřetelem na jaderné 
elektrárny, které jsou v provozu, které 
jsou vyřazovány z provozu a které již byly 
v EU z provozu vyřazeny, s cílem vytvořit 
na úrovni EU mechanismus dohledu nad 
jadernou bezpečností a přisoudit 
odpovědnost za zajištění jaderné 
bezpečnosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 67
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá, aby po celou dobu provozu 
jaderných elektráren byla přikládána 
nejvyšší priorita nezávislosti 
a transparentnosti orgánů dohledu;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že pouze čtyři členské 
státy zahrnuly takové vyhodnocení do 
svých zpráv o zátěžovém testu; vyzývá 
Komisi, aby pracovala společně 
s ENSREG, členskými státy 
a provozovateli jaderných elektráren 
s cílem předvídat a aby dojednala 
společný postup s cílem řešit riziko zřícení 
letadel, ačkoli uznává, že toto riziko je 
součástí národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států;

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren 
a že toto riziko patří do rámce národní 
bezpečnosti a suverenity členských států; 
konstatuje však, že ve specifikacích 
zátěžových testů se uvádí, že 
„vyhodnocení důsledků ztráty 
bezpečnostních funkcí je důležité i 
v případě, kdy je určitá situace 
zapříčiněna nepřímými spouštěcími 
okolnostmi, jako jsou (...) letecké havárie“ 
a současně uznává, že toto riziko patří do 
rámce národní bezpečnosti a suverenity 
členských států; připomíná, že pracovní 
skupina Rady vytvořená ad hoc byla 
konzultována ohledně toho, zda se 
bezpečnostní otázky, včetně leteckých 
havárií, mají řešit odděleně, jak se uvádí 
v mandátu Rady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že pouze čtyři členské 
státy zahrnuly takové vyhodnocení do 
svých zpráv o zátěžovém testu; vyzývá 
Komisi, aby pracovala společně 

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren;
poznamenává však, že ve specifikacích 
zátěžových testů se uvádí, že 
„vyhodnocení důsledků ztráty 
bezpečnostních funkcí je důležité 
i v případě, kdy je určitá situace 
zapříčiněna nepřímými spouštěcími 
okolnostmi, jako je například (...) letecká 
havárie“; bere na vědomí, že vzhledem 
k tomu, že toto riziko je do značné míry 
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s ENSREG, členskými státy 
a provozovateli jaderných elektráren 
s cílem předvídat a aby dojednala 
společný postup s cílem řešit riziko zřícení 
letadel, ačkoli uznává, že toto riziko je 
součástí národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států;

součástí národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států, byla Ad hoc 
skupina pro jaderné zabezpečení 
pověřena, aby se k této otázce vyjádřila 
a zveřejnila své závěry; konstatuje, že 
v této věci jsou mezi členskými státy 
plánovány další výměny názorů na 
příslušných fórech, jako je například 
ENSRA (European Nuclear security 
regulators association); poznamenává, že 
ENSREG ve svém akčním plánu 
souhlasil, že „budou-li takové navazující 
činnosti uskutečněny“, bude je v rámci 
své kompetence podporovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však politování 
nad tím, že pouze čtyři členské státy 
zahrnuly takové vyhodnocení do svých 
zpráv o zátěžovém testu; vyzývá Komisi, 
aby pracovala společně s ENSREG, 
členskými státy a provozovateli jaderných 
elektráren s cílem předvídat a aby 
dojednala společný postup s cílem řešit 
riziko zřícení letadel, ačkoli uznává, že 
toto riziko je součástí národních 
bezpečnostních zájmů a suverenity 
členských států;

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
uznává, že toto riziko je součástí 
národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států; připomíná, 
že v rámci Rady byla vytvořena Ad hoc 
skupina pro jaderné zabezpečení 
(AHGNS), která se má v souladu 
s mandátem Rady zabývat otázkami 
bezpečnosti, včetně havárií letadel, 
odděleně, a že své závěry zveřejňuje; žádá 
Komisi, aby činnost AHGNS pozorně 
sledovala; konstatuje, že v této věci jsou 
mezi členskými státy plánovány další 
výměny názorů, jako například v Asociaci 
evropských regulačních orgánů pro 
jadernou bezpečnost (ENSRA);

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však politování 
nad tím, že pouze čtyři členské státy 
zahrnuly takové vyhodnocení do svých 
zpráv o zátěžovém testu; vyzývá Komisi, 
aby pracovala společně s ENSREG, 
členskými státy a provozovateli jaderných 
elektráren s cílem předvídat a aby 
dojednala společný postup s cílem řešit 
riziko zřícení letadel, ačkoli uznává, že 
toto riziko je součástí národních 
bezpečnostních zájmů a suverenity 
členských států;

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
uznává, že toto riziko je součástí 
národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států; připomíná, 
že v rámci Rady byla vytvořena Ad hoc 
skupina pro jaderné zabezpečení 
(AHGNS), která se v souladu s mandátem 
Rady zabývá otázkami bezpečnosti, včetně 
havárií letadel, odděleně, a že své závěry  
zveřejňuje; konstatuje, že v této věci jsou 
mezi členskými státy plánovány další 
výměny názorů, jako například v Asociaci 
evropských regulačních orgánů pro 
jadernou bezpečnost (ENSRA);

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé 
vnitrostátní přístupy k vyhodnocení 
účinků zřícení letadel na bezpečnost 
jaderných elektráren; konstatuje, že 
„zřícení letadel nebylo při vyhodnoceních 

9. poznamenává, že členské státy kromě 
zátěžových testů projednávaly v rámci 
Ad hoc bezpečnostní skupiny otázky 
týkající se fyzické ochrany a jaderné 
bezpečnosti, včetně případů zřícení 
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bezpečnosti explicitně zvažováno jako 
výchozí událost“ a že účinky byly 
nastíněny ve specifikacích zátěžových 
testů; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pouze čtyři členské státy zahrnuly 
takové vyhodnocení do svých zpráv 
o zátěžovém testu; vyzývá Komisi, aby 
pracovala společně s ENSREG, členskými 
státy a provozovateli jaderných elektráren 
s cílem předvídat a aby dojednala 
společný postup s cílem řešit riziko zřícení 
letadel, ačkoli uznává, že toto riziko je 
součástí národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států;

letadel;  uznává, že aspekty ochrany 
týkající se zřícení letadel jsou součástí 
národních bezpečnostních zájmů a 
suverenity členských států; konstatuje, že 
příslušné orgány by si měly plně 
uvědomovat případné následky 
záměrného zřícení letadla na jadernou 
elektrárnu; doporučuje, aby byla 
na úrovni jednotlivých členských států 
projednána opatření a postupy pro včasné 
varování jaderných elektráren a jejich 
upozornění v případě, že bude 
zaznamenáno vetřelecké letadlo, které by 
tato zařízení mohlo ohrozit;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však politování 
nad tím, že pouze čtyři členské státy 
zahrnuly takové vyhodnocení do svých 
zpráv o zátěžovém testu; vyzývá Komisi, 
aby pracovala společně s ENSREG, 
členskými státy a provozovateli jaderných 
elektráren s cílem předvídat a aby 
dojednala společný postup s cílem řešit 
riziko zřícení letadel, ačkoli uznává, že 
toto riziko je součástí národních 
bezpečnostních zájmů a suverenity 
členských států;

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že ve 
specifikacích zátěžových testů byly 
nastíněny pouze jejich účinky; vyjadřuje 
však politování nad tím, že pouze čtyři 
členské státy zahrnuly takové vyhodnocení 
do svých zpráv o zátěžovém testu; 
poznamenává však, že ve specifikacích
zátěžových testů se uvádí, že 
„vyhodnocení důsledků ztráty 
bezpečnostních funkcí je důležité i 
v případě, kdy je určitá situace 
zapříčiněna nepřímými spouštěcími 
okolnostmi jako například (...) leteckou 
havárií“; bere na vědomí, že vzhledem k 
tomu, že toto riziko je součástí národních 
bezpečnostních zájmů a suverenity 
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členských států, byla Ad hoc skupina pro 
jaderné zabezpečení pověřena se k této 
otázce vyjádřit a své závěry zveřejnit; 
konstatuje, že v této věci jsou mezi 
členskými státy plánovány další výměny 
názorů v příslušných fórech, jako 
například v Asociaci evropských 
regulačních orgánů pro jadernou 
bezpečnost (European Nuclear security 
regulators association, ENSRA); 
poznamenává, že ENSREG ve svém 
akčním plánu souhlasil, že budou-li 
takové navazující činnosti uskutečněny, 
bude je v rámci své kompetence 
podporovat; vyzývá proto všechny 
zainteresované strany, včetně členských 
států, Komise, ENSREG, ENSRA 
a provozovatelů jaderných elektráren, aby 
spolupracovaly s cílem předvídat a aby 
dojednaly společný postup s cílem řešit 
riziko zřícení letadel, ačkoli uznávají, že 
toto riziko je součástí národních 
bezpečnostních zájmů a suverenity 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však politování 
nad tím, že pouze čtyři členské státy 
zahrnuly takové vyhodnocení do svých 

9. domnívá se, že existují různé vnitrostátní 
přístupy k vyhodnocení účinků zřícení 
letadel na bezpečnost jaderných elektráren; 
konstatuje, že „zřícení letadel nebylo při 
vyhodnoceních bezpečnosti explicitně 
zvažováno jako výchozí událost“ a že 
účinky byly nastíněny ve specifikacích 
zátěžových testů; vyjadřuje však politování 
nad tím, že pouze čtyři členské státy 
zahrnuly takové vyhodnocení do svých 
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zpráv o zátěžovém testu; vyzývá Komisi, 
aby pracovala společně s ENSREG, 
členskými státy a provozovateli jaderných 
elektráren s cílem předvídat a aby 
dojednala společný postup s cílem řešit 
riziko zřícení letadel, ačkoli uznává, že toto 
riziko je součástí národních bezpečnostních 
zájmů a suverenity členských států;

zpráv o zátěžovém testu; je vážně 
znepokojen skutečností, že žádný jaderný 
reaktor nevydrží zřícení velkého 
nákladního letadla (např. Airbusu A380 
či Boeingu 747-400); vyzývá Komisi, aby 
pracovala společně s ENSREG, členskými 
státy a provozovateli jaderných elektráren 
s cílem předvídat a aby dojednala společný 
postup s cílem řešit riziko zřícení letadel, 
ačkoli uznává, že toto riziko je součástí 
národních bezpečnostních zájmů 
a suverenity členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že hrozba teroristických 
útoků nebyla v uskutečněném 
vyhodnocení bezpečnosti vzata v úvahu; 
domnívá se, že je naléhavě nezbytné 
hrozbu teroristických útoků zohlednit 
v důsledku útoků, k nimž došlo v roce 
2004 v Madridu a v roce 2005 v Londýně;  
vyzývá proto Komisi, aby ve spolupráci  
s ENSREG, členskými státy 
a provozovateli jaderných elektráren, 
zahrnuly možnost teroristických útoků do 
vyhodnocení bezpečnosti, aby uskutečnily 
náležité kontroly a dohodly se na společné 
strategii, jak v případě rizika 
teroristických útoků postupovat, a aby 
současně uznaly, že národní bezpečnostní 
zájmy spadají do suverenity členských 
států;

Or. de
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Pozměňovací návrh 76
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 
podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren navzdory jejich významu, 
který spočívá v omezení dopadu jaderných 
havárií na obyvatelstvo, jak se ukázalo 
bezprostředně po katastrofě ve Fukušimě; 
vítá iniciativu Komise za podpory 
ENSREG při zahájení studie týkající se 
stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení; naléhavě žádá 
Komisi, aby nejpozději do konce roku 
2013 poskytla potřebná doporučení 
a zohlednila v nich různé úrovně 
radioaktivity, dobu trvání výjimečného 
stavu (ve dnech, týdnech či měsících) 
a postižené geografické oblasti, které se 
nacházejí ve výjimečném stavu (v okruhu 
5, 10, 20, 30 a více než 30 km), které 
vyžadují, aby se na ně vztahoval účinný 
havarijní plán mimo areál jaderných 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 
podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

10. vítá iniciativu Komise za podpory 
ENSREG spočívající v zahájení studie, 
jejímž účelem je zdůraznit stávající 
ustanovení týkající se vypracování 
havarijních plánů mimo areál jaderných 
zařízení a jež se zaměřuje na přeshraniční 
regiony v EU a na vypracování doporučení, 
včetně preventivních havarijních opatření 
mimo areál elektráren, do konce roku 
2013, a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 
podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel; vítá iniciativu Komise 
a ENSREG, jejich cílem je poskytnout 
podnět k vypracování podrobnějších 
pokynů ohledně vzájemné pomoci mezi 
orgány dohledu, pokud jde o opatření 
týkající se havarijní připravenosti mimo 
areál elektráren a studie, která by se 
zaměřila na přeshraniční regiony v EU 
a s cílem vypracovat doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 
podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

10. vítá iniciativu Komise za podpory 
ENSREG při zahájení studie týkající se 
stávajících úprav v oblasti havarijní 
připravenosti mimo areál elektráren, 
zaměřené na přeshraniční regiony v EU 
a na vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování 
nad tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise 
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podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

za podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené 
na přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky; v tomto ohledu 
doporučuje v případech, že se jaderné 
elektrárny nacházejí přímo 
za vnitrostátními hranicemi, zajistit účast 
příslušných přeshraničních orgánů 
členských států a využití jejich zpráv 
o akčních plánech v oblasti bezpečnosti 
a zkušeností získaných v rámci 
informačního a komunikačního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 
podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, včetně jaderné elektrárny Doel 
v Belgii, která se nachází v nejhustěji 
obydlené oblasti z celé Evropy, přičemž 
v jejím okolí do vzdálenosti 75 km žije 
9 000 000 obyvatel, a vyjadřuje proto 
politování nad tím, že oblast zátěžových 
testů nebyla rozšířena na havarijní 
připravenost mimo areál elektráren; vítá 
iniciativu Komise za podpory ENSREG 
při zahájení studie týkající se stávajících 
úprav, zaměřené na přeshraniční regiony 
v EU a na vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
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předloženy výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
rozšířena na havarijní připravenost mimo 
areál elektráren; vítá iniciativu Komise za 
podpory ENSREG při zahájení studie 
týkající se stávajících úprav, zaměřené na 
přeshraniční regiony v EU a na 
vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

10. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 
elektráren se 111 reaktory, v jejichž okolí 
do vzdálenosti 30 km žije více než 100 000 
obyvatel, a vyjadřuje proto politování nad 
tím, že oblast zátěžových testů nebyla 
ve spolupráci s dalšími příslušnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány rozšířena na havarijní připravenost 
mimo areál elektráren; vítá iniciativu 
Komise za podpory ENSREG při zahájení 
studie týkající se stávajících úprav, 
zaměřené na přeshraniční regiony v EU 
a na vypracování doporučení, včetně 
preventivních havarijních opatření mimo 
areál elektráren, do konce roku 2013, 
a žádá, aby do konce roku 2014 byly 
předloženy výsledky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá, aby občané EU byli o jaderné 
bezpečnosti v Evropské unii plně 
informováni a aby s nimi v této otázce 
byly vedeny konzultace;
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Or. de

Pozměňovací návrh 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, nakládání s odpady, 
ochrany před radiací a havarijní 
připravenosti; vyzývá Komisi, aby
podporovala přeshraniční výměnu 
odborníků a osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 



AM\919991CS.doc 49/90 PE500.594v01-00

CS

jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, nakládání s odpady, 
ochrany před radiací a havarijní 
připravenosti; vyzývá Komisi, aby 
podporovala přeshraniční výměnu 
odborníků a osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz 
jaderných elektráren, pokračovat v něm 
nebo stavět jaderné elektrárny; trvá proto 
na tom, aby byla na úrovni EU a členských 
států prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků; 
trvá proto na tom, aby byla na úrovni EU
a členských států prováděna všechna 
nezbytná opatření s cílem prosazovat 
a zachovávat dostatečnou úroveň 
kvalifikace v oblasti jaderné bezpečnosti, 
například školení v oblasti nakládání 
s odpady; vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční výměnu odborníků 
a osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat vysokou
úroveň kvalifikace v oblasti jaderné 
bezpečnosti, včetně školení v oblasti 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala přeshraniční výměnu 
odborníků a osvědčených postupů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 88
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby přijala opatření, která zajistí, 
aby byl kladen jasný důraz na školení 
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v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni EU a členských států 
prováděna všechna nezbytná opatření 
s cílem prosazovat a zachovávat 
dostatečnou úroveň kvalifikace v oblasti 
jaderné bezpečnosti, například školení 
v oblasti nakládání s odpady; vyzývá 
Komisi, aby podporovala přeshraniční 
výměnu odborníků a osvědčených postupů;

11. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
bez ohledu na to, zda některý členský stát 
bude postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo stavět 
jaderné elektrárny; trvá proto na tom, aby 
byla na úrovni členských států prováděna 
všechna nezbytná opatření s cílem 
prosazovat a zachovávat dostatečnou 
úroveň kvalifikace v oblasti jaderné 
bezpečnosti, například školení v oblasti 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala přeshraniční výměnu 
odborníků a osvědčených postupů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 90
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pro silnou kulturu 
jaderné bezpečnosti je klíčová dostupnost 
vysoce kvalitního vědeckého výzkumu, 
včetně špičkového výzkumu, bez ohledu 
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na to, zda některý členský stát bude 
postupně ukončovat provoz jaderných 
elektráren, pokračovat v něm nebo 
budovat nové jaderné elektrárny; trvá 
proto na tom, aby byla na úrovni EU 
a členských států uplatňována všechna 
nezbytná opatření s cílem prosazovat 
a zachovávat dostatečnou úroveň 
vědeckého výzkumu v oblasti jaderné 
bezpečnosti; vítá program Evropského 
společenství pro atomovou energii 
pro výzkum a odbornou přípravu (2014–
2018), který doplňuje Horizont 2018 –
rámcový program pro výzkum a inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že k tomu, aby nedošlo 
k ohrožení jaderné bezpečnosti, je důležité 
zajistit dostatečný počet vysoce 
kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi 
v této oblasti, a zdůrazňuje, že je nezbytné 
zabezpečit vhodné pracovní podmínky, 
zejména pokud jde o pracovní dobu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby EU podporovala 12. doporučuje, aby EU podporovala 
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mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 
vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
jadernou bezpečnost; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby společně 
převzaly odpovědnost za zpřísnění 
mezinárodních norem v oblasti jaderné 
bezpečnosti a za jejich řádné uplatňování, 
a to v úzké spolupráci s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo a 
s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jejího provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se v této souvislosti, 
že EU by měla plně využívat odborných 
poznatků mezinárodních organizací 
a subjektů;

mezinárodní úsilí za účelem rozvoje co 
nejpřísnějších bezpečnostních standardů, 
které by byly přísně uplatňovány a které 
by měly být rozvíjeny současně 
s vědeckým pokrokem a měly by odrážet 
oprávněné obavy občanů; zdůrazňuje 
v této souvislosti úlohu EU v politice 
sousedství jako nástroj pro jadernou 
bezpečnost; naléhavě vyzývá členské státy 
a Komisi, aby společně převzaly 
odpovědnost za zpřísnění mezinárodních 
norem v oblasti jaderné bezpečnosti 
a za jejich řádné uplatňování, a to v úzké 
spolupráci s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo 
a s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jejího provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se v této souvislosti, 
že EU by měla plně využívat odborných 
poznatků mezinárodních organizací 
a subjektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby EU podporovala 12. doporučuje, aby EU podporovala 
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mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 
vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
jadernou bezpečnost; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby společně 
převzaly odpovědnost za zpřísnění 
mezinárodních norem v oblasti jaderné 
bezpečnosti a za jejich řádné uplatňování, 
a to v úzké spolupráci s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo a 
s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jejího provádění; naléhavě vyzývá Komisi
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se v této souvislosti, 
že EU by měla plně využívat odborných 
poznatků mezinárodních organizací 
a subjektů;

mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 
vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby společně převzaly odpovědnost 
za zpřísnění mezinárodních norem v oblasti 
jaderné bezpečnosti a za jejich řádné 
uplatňování, a to v úzké spolupráci 
s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo 
a s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
podporovala akční plán MAAE přijatý po 
katastrofě ve Fukušimě a aby případně 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jeho provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí transparentní 
zátěžové testy jaderné bezpečnosti, jako je 
Bělorusko a Rusko, a naléhavě je vyzývá, 
aby přistoupily k mezinárodním 
bezpečnostním standardům 
a spolupracovaly s mezinárodními 
odborníky během všech fází přípravy, 
výstavby a provozu jaderných elektráren 
a jejich vyřazování z provozu; domnívá se 
v této souvislosti, že EU by měla plně 
využívat odborných poznatků 
mezinárodních organizací a subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby EU podporovala 
mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 

12. doporučuje, aby EU podporovala 
mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 
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vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
jadernou bezpečnost; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby společně 
převzaly odpovědnost za zpřísnění 
mezinárodních norem v oblasti jaderné 
bezpečnosti a za jejich řádné uplatňování, 
a to v úzké spolupráci s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo a 
s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jejího provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se v této souvislosti, 
že EU by měla plně využívat odborných 
poznatků mezinárodních organizací 
a subjektů;

vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby společně převzaly odpovědnost 
za zpřísnění mezinárodních norem v oblasti 
jaderné bezpečnosti a za jejich řádné 
uplatňování, a to v úzké spolupráci 
s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo 
a s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
podporovala akční plán MAAE přijatý 
po katastrofě ve Fukušimě, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jeho provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se v této souvislosti, 
že EU by měla plně využívat odborných 
poznatků mezinárodních organizací 
a subjektů; vybízí, aby nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
prosazoval provádění zátěžových testů 
na mezinárodní úrovni, a to na základě 
zkušeností získaných v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby EU podporovala 
mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 
vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
jadernou bezpečnost; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby společně 
převzaly odpovědnost za zpřísnění 
mezinárodních norem v oblasti jaderné 
bezpečnosti a za jejich řádné uplatňování, 
a to v úzké spolupráci s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo a 
s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jejího provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se v této souvislosti, 
že EU by měla plně využívat odborných 
poznatků mezinárodních organizací 
a subjektů;

12. doporučuje, aby EU podporovala 
mezinárodní úsilí za účelem rozvoje 
vyšších bezpečnostních standardů; 
zdůrazňuje v této souvislosti úlohu EU 
v politice sousedství jako nástroj pro 
jadernou bezpečnost; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby společně 
převzaly odpovědnost za zpřísnění 
mezinárodních norem v oblasti jaderné 
bezpečnosti a za jejich řádné uplatňování, 
a to v úzké spolupráci s agenturou MAAE, 
se sekretariátem úmluvy z Espoo 
a s dalšími příslušnými mezinárodními 
organizacemi; vyzývá Komisi, aby 
předložila komplexní akční plán, který by 
obsahoval konkrétní ustanovení týkající se 
jeho provádění; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci s MAAE 
postupovaly konstruktivně ve vztahu 
k zemím, které neprovádějí zátěžové testy 
jaderné bezpečnosti, jako je Bělorusko 
a Rusko, a naléhavě je vyzývá, aby 
přistoupily k mezinárodním bezpečnostním 
standardům a spolupracovaly 
s mezinárodními odborníky během všech 
fází přípravy, výstavby a provozu 
jaderných elektráren a jejich vyřazování 
z provozu; domnívá se, že EU musí plně 
využívat odborných poznatků 
mezinárodních organizací a subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. v souladu se Smlouvou o Euratomu by 
Společenství v oblasti jaderné bezpečností 
mělo usilovat o úzkou spolupráci 
s Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii (MAAE).

13. v souladu se Smlouvou o Euratomu by 
Společenství v oblasti jaderné bezpečností 
mělo usilovat o úzkou spolupráci 
s Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii (MAAE). zdůrazňuje, že nařízení 
Rady, kterým se zřizuje nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
by mělo mimo jiné pomoci Japonsku se 
stabilizací a nápravou jaderného areálu 
ve Fukušimě Daiichi a s ochranou před 
radioaktivním zářením a bezpečností 
potravin v Japonsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. v souladu se Smlouvou o Euratomu by 
Společenství v oblasti jaderné bezpečností 
mělo usilovat o úzkou spolupráci 
s Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii (MAAE).

13. domnívá se, že EU by měla v souladu 
se Smlouvou o Euratomu usilovat 
v oblasti jaderné bezpečností o úzkou 
spolupráci s Mezinárodní agenturou pro 
atomovou energii (MAAE);

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
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k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě, 
ačkoli zátěžové testy prokázaly, že 
prakticky všechny jaderné elektrárny by 
měly prodělat zdokonalení v oblasti 
bezpečnosti, a že v mnoha případech se 
nadále provádějí dřívější opatření;

k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě, 
ačkoli zátěžové testy prokázaly, že 
prakticky všechny jaderné elektrárny by 
měly prodělat zdokonalení v oblasti 
bezpečnosti, a že v mnoha případech se 
nadále provádějí dřívější opatření; žádá 
Komisi, aby zajistila, že tato zdokonalení 
budou provedena co nejdříve; vyzývá 
Komisi, aby důkladně ověřila 
proveditelnost opatření na modernizaci 
a zvážila možnost odstavení jaderných 
elektráren s ohledem na možná rizika;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě, 
ačkoli zátěžové testy prokázaly, že 
prakticky všechny jaderné elektrárny by 
měly prodělat zdokonalení v oblasti 
bezpečnosti, a že v mnoha případech se 
nadále provádějí dřívější opatření;

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě; 
zdůrazňuje však, že zátěžové testy
skutečně prokázaly, že prakticky všechny 
jaderné elektrárny by měly prodělat 
zdokonalení v oblasti bezpečnosti, neboť 
byly určeny stovky opatření k 
technickému zdokonalení,  a že v mnoha 
případech se nadále provádějí dřívější 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě, 
ačkoli zátěžové testy prokázaly, že 
prakticky všechny jaderné elektrárny by 
měly prodělat zdokonalení v oblasti 
bezpečnosti, a že v mnoha případech se 
nadále provádějí dřívější opatření;

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné bezprostřední 
bezpečnostní ani technické důvody, které 
by vyžadovaly odstavení jakékoli jaderné
elektrárny v Evropě, ačkoli zátěžové testy 
prokázaly, že prakticky všechny jaderné 
elektrárny by měly v závislosti na svých 
konkrétních podmínkách provést určitá 
zlepšení v oblasti bezpečnosti s ohledem 
na poučení z havárie ve Fukušimě, a že i 
nadále je nezbytné dokončit provedení 
dřívějších opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě, 
ačkoli zátěžové testy prokázaly, že 
prakticky všechny jaderné elektrárny by 
měly prodělat zdokonalení v oblasti 
bezpečnosti, a že v mnoha případech se 
nadále provádějí dřívější opatření;

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v Evropě, 
ačkoli zátěžové testy prokázaly, že 
prakticky všechny jaderné elektrárny by 
měly prodělat zdokonalení v oblasti 
bezpečnosti, a že v mnoha případech se 
nadále provádějí dřívější opatření, a vyzývá 
k bezodkladnému provedení doporučení, 
jež vyplývají ze zátěžových testů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 102
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány k 
závěru, že nejsou žádné technické důvody, 
které by vyžadovaly odstavení jakékoli 
jaderné elektrárny v Evropě, ačkoli 
zátěžové testy prokázaly, že prakticky 
všechny jaderné elektrárny by měly 
prodělat zdokonalení v oblasti bezpečnosti, 
a že v mnoha případech se nadále provádějí 
dřívější opatření;

14. konstatuje, že na základě zátěžových 
testů došly národní dozorné orgány 
k závěru, že nejsou žádné technické 
důvody, které by vyžadovaly odstavení 
jakékoli jaderné elektrárny v EU, ačkoli 
zátěžové testy prokázaly, že prakticky 
všechny jaderné elektrárny by měly 
prodělat zdokonalení v oblasti bezpečnosti,

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že úsporná opatření 
členských států se nesmí dotknout 
opatření souvisejících s jadernou 
bezpečností a zabezpečením; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 104
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření 
doporučených na základě zátěžových testů 
pro 132 reaktorů provozovaných v EU 
(10–25 miliard EUR v průběhu 
následujících let) byly dále odůvodněny 
v podrobnější analýze nákladů, již 
vypracují národní dozorné orgány ve 
spolupráci s provozovateli jaderných 
elektráren a která bude pokud možno 
spojena s výběrem zjištěných doporučení; 
domnívá se, že taková zlepšení musí 
podpořit provozovatelé jaderných 
elektráren, nikoli daňový poplatník, 
a žádá Komisi, aby tuto otázku pozorně 
sledovala, včetně monitorování v rámci 
svých pravomocí v politice hospodářské 
soutěže;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření 
doporučených na základě zátěžových testů 
pro 132 reaktorů provozovaných v EU 
(10–25 miliard EUR v průběhu 
následujících let) byly dále odůvodněny 
v podrobnější analýze nákladů, již 
vypracují národní dozorné orgány ve 
spolupráci s provozovateli jaderných 
elektráren a která bude pokud možno 
spojena s výběrem zjištěných doporučení; 
domnívá se, že taková zlepšení musí 
podpořit provozovatelé jaderných 
elektráren, nikoli daňový poplatník, 

vypouští se
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a žádá Komisi, aby tuto otázku pozorně 
sledovala, včetně monitorování v rámci 
svých pravomocí v politice hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 
132 reaktorů provozovaných v EU (10–
25 miliard EUR v průběhu následujících 
let) byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 
otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

15. v zájmu efektivní tvorby politik 
a transparentní veřejné rozpravy žádá, aby 
původní odhadované celkové náklady 
nezbytných opatření doporučených na 
základě zátěžových testů pro 132 reaktorů 
provozovaných v EU (10–25 miliard EUR 
v průběhu následujících let) byly dále 
odůvodněny v podrobnější analýze 
nákladů; domnívá se, že veškeré náklady 
na taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 15. žádá, aby původní odhadované celkové 



AM\919991CS.doc 63/90 PE500.594v01-00

CS

náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 
otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; vyzývá 
Komisi, aby důkladně ověřila 
proveditelnost opatření na modernizaci 
s ohledem na možná rizika a cíle EU 
v oblasti klimatu a energetiky; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren
a v žádném případě nesmí být hrazeny 
z daňových příjmů, a žádá Komisi, aby 
tuto otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 
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otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže; žádá, aby 
provozovatelé jaderných elektráren tyto 
náklady začlenili do celkových nákladů 
a vytvořili ve svých finančních výkazech 
odpovídající položky; žádá, aby se 
obdobně postupovalo v případě nákladů 
na vyřazení z provozu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 
otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

15. bere na vědomí původní odhadované 
celkové náklady nezbytných opatření 
doporučených na základě zátěžových testů 
pro 132 reaktorů provozovaných v EU 
(10–25 miliard EUR v průběhu 
následujících let); domnívá se, že taková 
zlepšení musí podpořit provozovatelé 
jaderných elektráren, nikoli daňový 
poplatník, a žádá Komisi, aby tuto otázku 
pozorně sledovala, včetně monitorování 
v rámci svých pravomocí v politice 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 
otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady jen u opatření na zlepšení 
bezpečnosti doporučených na základě 
zátěžových testů pro 132 reaktorů 
provozovaných v EU (10–25 miliard EUR 
v průběhu následujících let na základě 
odhadů zveřejněných francouzským 
úřadem pro jadernou bezpečnost) byly 
dále odůvodněny v podrobnější analýze 
nákladů, již vypracují národní dozorné 
orgány ve spolupráci s provozovateli 
jaderných elektráren a která bude pokud 
možno spojena s výběrem zjištěných 
doporučení; domnívá se, že taková zlepšení 
musí podpořit výhradně provozovatelé 
jaderných elektráren, nikoli daňový 
poplatník, a žádá Komisi, aby tuto otázku 
pozorně sledovala, včetně monitorování 
v rámci svých pravomocí v politice 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 

15. žádá, aby původní odhadované celkové 
náklady nezbytných opatření doporučených 
na základě zátěžových testů pro 132 
reaktorů provozovaných v EU (10–25 
miliard EUR v průběhu následujících let) 
byly dále odůvodněny v podrobnější 
analýze nákladů, již vypracují národní 
dozorné orgány ve spolupráci 
s provozovateli jaderných elektráren 
a která bude pokud možno spojena 
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s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
provozovatelé jaderných elektráren, nikoli 
daňový poplatník, a žádá Komisi, aby tuto 
otázku pozorně sledovala, včetně 
monitorování v rámci svých pravomocí 
v politice hospodářské soutěže;

s výběrem zjištěných doporučení; domnívá 
se, že taková zlepšení musí podpořit 
v plném rozsahu provozovatelé jaderných 
elektráren, nikoli daňový poplatník, a žádá 
Komisi, aby tuto otázku pozorně sledovala, 
včetně monitorování v rámci svých 
pravomocí v politice hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. bere na vědomí finanční opatření EU 
na podporu jaderné bezpečnosti; vyzývá 
Komisi, aby přitom zajistila, aby byla 
podpora určena pouze na zlepšení 
bezpečnosti a ne na modernizaci starých 
jaderných elektráren s cílem prodloužit 
jejich životnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
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materiálem, havarijní připravenost a měla 
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

materiálem, havarijní připravenost včetně 
přeshraničních akčních plánů pro řešení 
havarijních situací mimo areál jaderné 
elektrárny a měla by také zajistit nezávislé 
a silné dozorné orgány, které musí 
navzájem spolupracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
materiálem, havarijní připravenost a měla 
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek, 
havarijní připravenost a záruku 
nezávislých a silných dozorných orgánů;

(Zdokonalování bezpečnostních podmínek 
se musí týkat všech pracovníků, nejen těch, 
kteří pracují přímo s jaderným 
materiálem).

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
materiálem, havarijní připravenost a měla 
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
všech pracovníků v tomto odvětví, 
havarijní připravenost a měla by také 
zajistit nezávislé a silné dozorné orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
materiálem, havarijní připravenost a měla 
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti a zabezpečení 
by měla zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
materiálem, havarijní připravenost a měla
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Fiona Hall
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti by měla 
zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
materiálem, havarijní připravenost a měla 
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

16. zdůrazňuje, že politika týkající se 
celkové jaderné bezpečnosti a zabezpečení 
by měla zahrnout všechny jaderné areály, 
bezpečnost paliva a reaktorů, nakládání 
s odpady a vyřazování z provozu, operační 
bezpečnost, dostatečné lidské zdroje, stálé 
zdokonalování bezpečnostních podmínek 
osob pracujících přímo s jaderným 
materiálem, havarijní připravenost a měla 
by také zajistit nezávislé a silné dozorné 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu; při přijímání 
rozhodnutí v oblasti bezpečnosti 
jaderných elektráren by především měly 
být brány v úvahu náklady vzniklé 
v průběhu životního cyklu elektráren 
(volba umístění, projektování, výstavba, 
aktivace, fungování a vyřazení z provozu), 
protože analýza nákladů a rizik má pro 
další fungování elektráren zásadní 
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význam;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu 
nebo jsou ve výstavbě, měla by úroveň 
jaderné bezpečnosti v EU a také 
v sousedních třetích zemích odrážet jako 
hlavní prioritu nejvyšší bezpečnostní 
standardy; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zajistit, aby byly tyto zájmy zohledňovány 
během celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

17. domnívá se, že úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích by měla odrážet jako hlavní 
prioritu nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během celé 
doby životnosti jaderných elektráren, 
včetně jejich případného vyřazení 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejmodernější bezpečnostní postupy 
a standardy; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zajistit, aby byly tyto zájmy zohledňovány 
během celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
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vyřazení z provozu; vyřazení z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejmodernější bezpečnostní postupy 
a standardy; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zajistit, aby byly tyto zájmy zohledňovány 
během celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší světové bezpečnostní standardy, 
které budou důsledně uplatňovány; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 



PE500.594v01-00 72/90 AM\919991CS.doc

CS

elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, musí úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
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byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

byly tyto zájmy zohledňovány během celé 
doby životnosti jaderných elektráren, 
včetně jejich případného vyřazení 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

(Netýká se českého znění).

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou – navzdory očekávání – ve výstavbě, 
měla by úroveň jaderné bezpečnosti v EU 
a také v sousedních třetích zemích odrážet 
jako hlavní prioritu nejvyšší bezpečnostní 
standardy; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
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byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

zajistit, aby byly tyto zájmy zohledňovány 
během celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší bezpečnostní standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
byly tyto zájmy zohledňovány během 
celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

17. domnívá se, že pokud zůstanou 
stávající jaderné elektrárny v provozu nebo 
jsou ve výstavbě, měla by úroveň jaderné 
bezpečnosti v EU a také v sousedních 
třetích zemích odrážet jako hlavní prioritu 
nejvyšší standardy zabezpečení 
a bezpečnosti; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zajistit, aby byly tyto zájmy zohledňovány 
během celého životního cyklu jaderných 
elektráren, včetně jejich případného 
vyřazení z provozu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 128
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že zvládání všech vnějších 
rizik by mělo probíhat na základě procesu 
hodnocení v souladu s pokyny MAAE a že 
nesmí podceňovat netechnická hlediska;

18. domnívá se, že zvládání všech vnějších 
rizik by mělo probíhat na základě procesu 
hodnocení v souladu přinejmenším 
s pokyny MAAE a že nesmí podceňovat 
netechnická hlediska;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 129
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 
přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti;

19. konstatuje, že rozdíly mezi členskými 
státy mohou být výsledkem odlišných 
přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti, 
že však všechny členské státy uplatňují 
standardy MAAE v oblasti jaderné 
bezpečnosti a jsou povinny dodržovat 
a provádět ustanovení „směrnice 
o bezpečnosti“ přijaté v roce 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 
přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti;

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 
přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti; 
vyzývá proto k vypracování účinné 
a ambiciózní směrnice o jaderné 
bezpečnosti, která povede ke stanovení co 
nejmodernějších závazných standardů 
v oblasti jaderné bezpečnosti a k jejich 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 
přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti;

19. konstatuje, že rozdíly mezi členskými 
státy mohou být výsledkem odlišných 
přístupů, všechny se však inspirují 
standardy MAAE v oblasti jaderné 
bezpečnosti a musí respektovat ustanovení 
„směrnice o bezpečnosti“ přijaté v roce 
2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 
přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti;

19. konstatuje, že rozdíly mezi členskými 
státy  mohou být výsledkem odlišných 
přístupů, všechny se však inspirují 
standardy MAAE v oblasti jaderné 
bezpečnosti a musí respektovat ustanovení 
„směrnice o bezpečnosti“ přijaté v roce 
2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 

19. konstatuje, že rozdíly ve výsledcích 
členských států vyplývají z odlišných 
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přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti; přístupů ke koncepci jaderné bezpečnosti, 
která musí zabezpečit nejvyšší 
bezpečnostní standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává, že podle sdělení Komise 
a zprávy ENSREG o vzájemném 
partnerském hodnocení prokázalo 
provedení zátěžových testů kladný přínos 
pravidelných bezpečnostních prověrek jako 
účinného nástroje pro udržení 
a zdokonalení bezpečnosti a odolnosti 
jaderných elektráren; bere na vědomí 
například názor ENSREG, že nové 
hodnocení rizik přírodních nebezpečí 
a příslušných předpisů týkajících se 
jaderných elektráren by se mělo opakovat 
nejméně každých 10 let; doporučuje, aby 
přezkum právního rámce týkajícího se 
jaderné bezpečnosti zahrnul odpovídající 
předpisy;

20. uznává, že podle sdělení Komise 
a zprávy ENSREG o vzájemném 
partnerském hodnocení prokázalo 
provedení zátěžových testů kladný přínos 
pravidelných bezpečnostních prověrek jako 
účinného nástroje pro udržení 
a zdokonalení bezpečnosti a odolnosti 
jaderných elektráren; bere na vědomí 
například názor ENSREG, že nové 
hodnocení rizik přírodních nebezpečí 
a příslušných předpisů týkajících se 
jaderných elektráren by se mělo opakovat 
nejméně každých 5 nebo 10 let; 
doporučuje, aby pravidelné přezkumy 
vycházely ze společných bezpečnostních 
standardů a aby přezkum právního rámce 
týkajícího se jaderné bezpečnosti 
zahrnoval odpovídající předpisy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 135
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
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v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
v této souvislosti žádá Komisi, aby 
předložila návrh, jehož cílem bude zaručit 
naprostou nezávislost vnitrostátních 
dozorných orgánů v oblasti jaderných 
zařízení; zdůrazňuje, že přezkum právního 
rámce jaderné bezpečnosti by měl 
zohlednit probíhající mezinárodní činnost, 
například na úrovni MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který musí vést ke 
stanovení co nejmodernějších závazných 
standardů v oblasti jaderné bezpečnosti 
a k jejich provádění a k dalším 
významným zlepšením v oblastech, jako 
jsou bezpečnostní postupy a rámce, 
postupy a rámce zabezpečení, úloha, 
nezávislost a prostředky dozorných orgánů 
v oblasti jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

21. vítá návrh Komise na posílení 
směrnice o jaderné bezpečnosti, který 
nabízí možnost zvážit a případně zavést 
zlepšení podložená důkazy v oblastech, 
jako jsou bezpečnostní postupy a rámce, 
úlohy a odpovědnost, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a partnerské 
hodnocení; zdůrazňuje, že přezkum 
právního rámce jaderné bezpečnosti by měl 
zohlednit probíhající mezinárodní činnost, 
například na úrovni MAAE;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování
a přeshraniční bezpečnost a dohled; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a partnerské 
hodnocení; zdůrazňuje, že přezkum 
právního rámce jaderné bezpečnosti by měl 
zohlednit probíhající mezinárodní činnost, 
například na úrovni MAAE;



AM\919991CS.doc 81/90 PE500.594v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

21. vítá nadcházející přezkum směrnice 
o jaderné bezpečnosti, který nabízí 
možnost zavést významná zlepšení 
v oblastech, jako jsou bezpečnostní 
postupy a rámce, postupy a rámce 
zabezpečení, úloha, nezávislost 
a prostředky dozorných orgánů v oblasti 
jaderných zařízení, otevřenost 
a transparentnost, monitoring a ověřování; 
zdůrazňuje, že přezkum právního rámce 
jaderné bezpečnosti by měl zohlednit 
probíhající mezinárodní činnost, například 
na úrovni MAAE;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že jaderná bezpečnost je 
oblast, o kterou by se měla zajímat celá 
Evropská unie, a že v tomto případě platí 
zásada subsidiarity pouze částečně; vyzývá 
proto k přehodnocení Smlouvy 
o Euratomu s cílem posílit pravomoci EU 
v dané oblasti, zapojit Evropský parlament 
prostřednictvím řádného legislativního 
postupu, a docílit tak větší 
transparentnosti, a přihlížet ke společným 
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cílům v oblasti energetiky stanoveným 
v Lisabonské smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. uznává význam provádění doporučení 
i při posuzování rozsahu, do jakého by se 
měl rozšířit pravidelný bezpečnostní 
přezkum; potvrzuje, že je zapotřebí 
prohloubené přeshraniční spolupráce 
a výměny osvědčených postupů v těchto 
záležitostech;

22. uznává význam provádění doporučení 
i při posuzování rozsahu, do jakého by se 
měl rozšířit pravidelný bezpečnostní 
přezkum; prohlašuje, že je zapotřebí 
prohloubené přeshraniční spolupráce 
a výměny osvědčených postupů v těchto 
záležitostech a při koordinaci informací;
zároveň je třeba zajistit přeshraniční 
bezpečnost a dohled; v této souvislosti je 
třeba vzít v úvahu obyvatele v okruhu 
50 km od jaderné elektrárny a pokud je 
dotčena většina obyvatel v sousedním 
členském státě, musí být do všech 
rozhodování zapojen rovněž příslušný 
orgán sousedního členského státu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. uznává význam provádění doporučení 
i při posuzování rozsahu, do jakého by se 
měl rozšířit pravidelný bezpečnostní 
přezkum; potvrzuje, že je zapotřebí 
prohloubené přeshraniční spolupráce 

22. uznává, že je důležité úzce 
spolupracovat s orgány zabývajícími se 
jadernou bezpečností při provádění 
doporučení i při posuzování rozsahu, do 
jakého by se měl rozšířit pravidelný 
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a výměny osvědčených postupů v těchto 
záležitostech;

bezpečnostní přezkum; potvrzuje, že je 
zapotřebí prohloubené přeshraniční 
spolupráce a výměny osvědčených postupů 
v těchto záležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. uznává význam provádění doporučení 
i při posuzování rozsahu, do jakého by se 
měl rozšířit pravidelný bezpečnostní 
přezkum; potvrzuje, že je zapotřebí 
prohloubené přeshraniční spolupráce 
a výměny osvědčených postupů v těchto 
záležitostech;

22. uznává, že je důležité provádět 
doporučení v úzké spolupráci s orgány 
zabývajícími se jadernou bezpečností i při 
posuzování rozsahu, do jakého by se měl 
rozšířit pravidelný bezpečnostní přezkum; 
potvrzuje, že je zapotřebí prohloubené 
přeshraniční spolupráce a výměny 
osvědčených postupů v těchto 
záležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. členské státy za podpory Společenství 
prosazují řádné informování a zvyšování 
povědomí s cílem informovat občany 
o nezbytnosti a prospěšnosti zátěžových 
testů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 148
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013 s cílem přimět členské 
státy a státy sousedící s EU, aby zavedly 
plné ručení provozovatelů jaderných 
elektráren a držitelů povolení k nakládání 
s jaderným odpadem v případě nehod 
a v souvislosti s dlouhodobým nakládáním 
s odpadem, pokud jde o jakékoli škody 
způsobené touto činností, včetně 
poškození pozemského, vodního 
a mořského životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Fiona Hall



AM\919991CS.doc 85/90 PE500.594v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do svého návrhu začlenila plné ručení 
v případě nehod a v souvislosti 
s dlouhodobým nakládáním s odpadem, 
pokud jde o jakékoli škody způsobené 
touto činností, včetně poškození 
pozemského, vodního a mořského 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; zdůrazňuje, že 
provozovatelé jaderných elektráren 
a držitelé povolení pro nakládání 
s odpadem by měli být plně pojištěni a že 
všechny náklady na pojištění a ručení 
a náklady na škody způsobené lidem 
a životnímu prostředí v případě nehod, by 
měly plně hradit provozovatelé a držitelé 
povolení; žádá v této souvislosti Komisi, 
aby takový návrh předložila do konce roku 
2013;

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. vítá v této souvislosti záměr Komise 
navrhnout legislativní a nelegislativní 
nástroje v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; připomíná, že 
občanskoprávní odpovědnost v jaderné 
oblasti již nyní upravují mezinárodní 
dohody (Pařížská a Vídeňská úmluva);

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. bere na vědomí záměr Komise 
navrhnout legislativní a nelegislativní 
nástroje v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; připomíná, že ručení 
v jaderné oblasti spadá do působnosti 
mezinárodních dohod (Pařížská a 
Vídeňská úmluva);

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. bere na vědomí záměr Komise 
navrhnout legislativní a nelegislativní 
nástroje v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; připomíná, že 
občanskoprávní odpovědnost v jaderné 
oblasti upravují mezinárodní dohody 
(Pařížská a Vídeňská úmluva) a že je 
proto třeba důkladně zvážit případný 
přínos nástroje přijatého v rámci 
Euratomu;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
konce roku 2013;

23. bere na vědomí záměr Komise 
navrhnout do konce roku 2013 legislativní 
a nelegislativní nástroje v oblasti pojištění 
a ručení v jaderné oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise navrhnout právní 
předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 

23. vítá záměr Komise navrhnout závazné 
právní předpisy v oblasti pojištění a ručení 
v jaderné oblasti; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby takový návrh předložila do 
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konce roku 2013; konce roku 2013;

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. v zájmu demokracie, zapojení 
Evropského parlamentu, transparentnosti 
a neomezeného přístupu veřejnosti 
k informacím žádá EU a její členské státy, 
aby k jaderné energetice přistupovaly jako 
ke každému jinému zdroji energie v rámci 
Smlouvy o fungování Evropské unie; žádá 
proto, aby byla smlouva o Euratomu 
zrušena;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná, že jaderná energie je 
zdrojem energie, a proto vyzývá EU 
a členské státy, aby k jaderné energii 
přistupovaly stejně jako k jiným zdrojům 
energie v rámci Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá členské státy, aby souhlasily 
s úzkým zapojením Parlamentu do aktů, 
o kterých se rozhoduje v rámci Smlouvy 
o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii (smlouva o Euratomu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá, aby při budoucím přezkumu 
Smluv byla smlouva o Euratomu 
začleněna do Smlouvy o EU a aby se na ni 
vztahoval řádný legislativní postup;

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. žádá, aby Komise oddělila úkoly 
spojené s energetickou politikou, včetně 
propagace jaderné energie, od úkolů 
spojených s otázkou bezpečnosti; 
požaduje, aby úkoly spojené s otázkou 
bezpečnosti spadaly do působnosti jejích 
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generálních ředitelství pro životní 
prostředí a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. pověřuje svého předsedu, aby toto 
usnesení předal Komisi.

24. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Komisi, Radě, Evropské radě 
a vnitrostátním parlamentům.

Or. fr


