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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11. 3. 2013 B7-0086/3 

Pozměňovací návrh  3 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že zátěžové testy 

nepředstavují způsob porovnání 

bezpečnosti jednotlivých elektráren ani 

nedávají odpověď na otázku, nakolik 

bezpečné jsou evropské elektrárny ve 

skutečnosti; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11. 3. 2013 B7-0086/4 

Pozměňovací návrh  4 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. vyjadřuje politování nad tím, že nebylo 

požadováno uzavření jaderných 

elektráren, u nichž byly při zátěžových 

testech zjištěny nejzávažnější bezpečnostní 

nedostatky; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11. 3. 2013 B7-0086/5 

Pozměňovací návrh  5 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. uvědomuje si, že dokud budou jaderné 

elektrárny a jaderná zařízení v provozu, 

bude bez ohledu na výsledky zátěžového 

testu existovat zbytkové riziko, jakkoli 

malé, že dojde k vážné nehodě; 

Or. en 



 

AM\930110CS.doc  PE507.350v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11. 3. 2013 B7-0086/6 

Pozměňovací návrh  6 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

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 
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11. 3. 2013 B7-0086/7 

Pozměňovací návrh  7 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. je hluboce znepokojen skutečností, že 

ani u jednoho jaderného reaktoru nelze 

zaručit, že odolá pádu velkého nákladního 

nebo osobního letadla, a že ani jeden 

jaderný reaktor nelze plně zabezpečit proti 

teroristickému útoku, sabotáži nebo 

válečným činům; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0086/8 

Pozměňovací návrh  8 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 

elektráren se 111 reaktory, v jejichž okruhu 

do 30 km žije více než 100 000 obyvatel; 

vyjadřuje politování nad tím, že oblast 

zátěžových testů nebyla rozšířena na 

havarijní připravenost mimo areál 

elektráren navzdory jejich významu pro 

omezení dopadu případných jaderných 

havárií na obyvatelstvo; vítá iniciativu 

Komise za podpory ENSREG při zahájení 

studie zaměřené na přeshraniční regiony 

v EU s cílem vypracovat doporučení, jako 

například preventivní havarijní opatření 

mimo areál elektráren, do konce roku 

2013, a žádá, aby do konce roku 2014 byly 

předloženy výsledky; doporučuje v této 

souvislosti zajistit zapojení příslušných 

přeshraničních orgánů na národní a 

regionální úrovni, pokud jde o jejich akční 

plány v oblasti bezpečnosti a zkušenosti s 

informačními a komunikačními procesy v 

případech, kde jsou jaderné elektrárny 

umístěny přímo na národních hranicích; 

13. zdůrazňuje, že v EU je 47 jaderných 

elektráren se 111 reaktory, v jejichž okruhu 

do 30 km žije více než 100 000 obyvatel; 

vyjadřuje politování nad tím, že oblast 

zátěžových testů nebyla rozšířena na 

havarijní připravenost mimo areál 

elektráren navzdory jejich významu pro 

omezení dopadu případných jaderných 

havárií na obyvatelstvo; žádá Komisi, aby 

v rámci připravované směrnice o jaderné 

bezpečnosti vydala doporučení týkající se 

přeshraničních a vnitrostátních 

preventivních havarijních opatření mimo 

areál elektráren; doporučuje v této 

souvislosti zajistit zapojení příslušných 

přeshraničních orgánů na národní a 

regionální úrovni, pokud jde o jejich akční 

plány v oblasti bezpečnosti a zkušenosti s 

informačními a komunikačními procesy v 

případech, kde jsou jaderné elektrárny 

umístěny přímo na národních hranicích; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11. 3. 2013 B7-0086/9 

Pozměňovací návrh  9 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. naléhavě vyzývá Komisi, aby vydala 

nezbytná doporučení ohledně 

preventivních havarijních opatření mimo 

areál elektráren s přihlédnutím k různým 

úrovním radioaktivity, délce trvání 

havarijní situace (dny, týdny, měsíce), 

územnímu rozsahu přímé evakuace (např. 

okruh 5, 10, 20, 30, 30+ km), evakuačním 

kritériím, kritériím pro určení priority v 

případě dobrovolné evakuace a kritériím 

dostupnosti technických zařízení (např. 

dopravních prostředků); 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0086/10 

Pozměňovací návrh  10 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. žádá účinnou a ambiciózní směrnici 

o jaderné bezpečnosti, která zaručí 

nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany 

jaderných zařízení, zejména 

prostřednictvím vymezení a provádění 

závazných norem jaderné bezpečnosti, 

které odrážejí nejmodernější postupy v EU 

v technické, regulační a provozní oblasti; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0086/11 

Pozměňovací návrh  11 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. žádá Komisi, aby předložila návrh, 

který zaručí skutečnou absolutní funkční 

nezávislost vnitrostátních jaderných 

regulačních úřadů na veškerých 

subjektech či institucích prosazujících či 

provozujících jadernou energetiku; v této 

souvislosti žádá Komisi, aby oddělila svou 

vlastní činnost v oblasti prosazování 

jaderné energetiky od své činnosti v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a 

životního prostředí;  

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0086/12 

Pozměňovací návrh  12 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. 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); je 

ovšem přesvědčen o tom, že pro 

provozovatele jaderných elektráren a 

držitele povolení pro nakládání s odpadem 

by měla být zavedena ustanovení 

o finančním zajištění, která by jim 

umožňovala zcela pokrýt veškeré náklady 

na škody způsobené lidem a životnímu 

prostředí v případě nehody; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby v této věci 

předložila do konce roku 2013 návrhy; 

28. vítá záměr Komise navrhnout právní 

předpisy v oblasti pojištění a ručení v 

jaderné oblasti; zdůrazňuje, že pro 

provozovatele jaderných elektráren a 

držitele povolení pro nakládání s odpadem 

by měla být stanovena povinnost mít 

zajištěny veškeré finanční prostředky, 

formou pojištění nebo prostřednictvím 

jiných finančních nástrojů, které by zcela 

pokrývaly veškeré náklady na škody 

způsobené lidem a životnímu prostředí v 

důsledku havárií v jejich zařízení; vyzývá 

v této souvislosti Komisi, aby v této věci 

předložila do konce roku 2013 návrhy; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11. 3. 2013 B7-0086/13 

Pozměňovací návrh  13 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. 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); 

29. vyzývá EU a její členské státy, aby k 

jaderné energii přistupovaly stejně jako k 

jakémukoli jinému zdroji energie v 

souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie, v zájmu demokracie, 

zapojení Evropského parlamentu, 

transparentnosti a plného přístupu 

veřejnosti k informacím; 

Or. en 

 

 


