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11.3.2013 B7-0086/3 

Pakeitimas  3 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pabr÷žia, kad testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis n÷ra įvairių 

elektrinių saugos palyginimo metodas ir 

n÷ra atsakymas į klausimą, kiek iš tikrųjų 

saugios Europos elektrin÷s; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Pakeitimas  4 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4b. apgailestauja, kad nebuvo 

pareikalauta uždaryti branduolinių 

elektrinių, kuriose testuojant 

nepalankiausiomis sąlygomis aptikta 

didžiausių saugos problemų; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Pakeitimas  5 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4c. pripažįsta, kad kol branduolin÷s 

elektrin÷s ir branduoliniai įrenginiai bus 

eksploatuojami, tol, nepaisant testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų, 

išliks likutin÷ didel÷s avarijos rizika, kad 

ir kokia ji būtų maža; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Pakeitimas  6 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4d. pabr÷žia, kad testuojant 

nepalankiausiomis sąlygomis 

neatsižvelgiama į nusid÷v÷jimo, ypač 

nusid÷v÷jimo d÷l įrenginių sen÷jimo ir 

(arba) medžiagų nuovargio, poveikį, o 

pasitikima konkrečių įrenginių 

licencijose, kurios daugeliu atvejų yra 

pasenusios, nurodytomis saugos vertinimo 

ataskaitomis; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Pakeitimas  7 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 12a. yra labai susirūpinęs, kad n÷ vieno 

branduolinio reaktoriaus atveju negalima 

garantuoti, jog jis atlaikys didel÷s mas÷s 

krovininio ar keleivinio orlaivio avariją 

arba kad jis visapusiškai apsaugotas nuo 

teroristų išpuolio, sabotažo ar karo 

veiksmų; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Pakeitimas  8 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. pabr÷žia, kad Europos Sąjungoje aplink 

47 branduolines elektrines, kuriose veikia 

111 reaktorių, 30 km spinduliu gyvena 

daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų. tod÷l 

apgailestauja, kad į testavimą 

nepalankiausiomis sąlygomis nebuvo 

įtraukta avarin÷ parengtis už objekto ribų, 

nors tai labai svarbu siekiant sumažinti 

branduolinių avarijų poveikį gyventojams; 

palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, 

kurią par÷m÷ ENSREG, prad÷ti tyrimą, 

daugiausia d÷mesio skiriant ES pasienio 

regionams, kad iki 2013 m. pabaigos būtų 

pateiktos rekomendacijos, įskaitant ir už 

objekto ribų taikomas avarijų prevencines 

priemones, ir ragina, kad rezultatų būtų 

pasiekta iki 2014 m. pabaigos; 

atsižvelgdamas į tai rekomenduoja 

užtikrinti valstybių narių institucijų, 

atsakingų už tarpvalstybinius aspektus, 

dalyvavimą nacionaliniu ir regionų lygiu, 

keičiantis informacija apie saugumo 

veiksmų planus bei informacijos mainus ir 

bendravimo proceso patirtį, taikytiną, kai 

branduolin÷s elektrin÷s yra prie pat 

nacionalinių sienų; 

13. pabr÷žia, kad Europos Sąjungoje aplink 

47 branduolines elektrines, kuriose veikia 

111 reaktorių, 30 km spinduliu gyvena 

daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų; tod÷l 

apgailestauja, kad į testavimą 

nepalankiausiomis sąlygomis nebuvo 

įtraukta avarin÷ parengtis už objekto ribų, 

nors tai labai svarbu siekiant sumažinti 

branduolinių avarijų poveikį gyventojams; 

prašo Komisijos į būsimą branduolin÷s 

saugos direktyvą įtraukti rekomendacijas 

d÷l už objekto ribų tarpvalstybiniu ir 

šalies vidaus mastais taikomų 

nepaprastųjų prevencinių priemonių; 

atsižvelgdamas į tai rekomenduoja 

užtikrinti valstybių narių institucijų, 

atsakingų už tarpvalstybinius aspektus, 

dalyvavimą nacionaliniu ir regionų lygiu, 

keičiantis informacija apie saugumo 

veiksmų planus bei informacijos mainus ir 

bendravimo proceso patirtį, taikytiną, kai 

branduolin÷s elektrin÷s yra prie pat 

nacionalinių sienų; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Pakeitimas  9 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. primygtinai ragina Komisiją pateikti 

reikiamas rekomendacijas d÷l už objekto 

ribų taikomų nepaprastųjų prevencinių 

priemonių, atsižvelgiant į įvairius 

radioaktyvumo lygius, avarin÷s pad÷ties 

trukmę (dienas, savaites, m÷nesius) ir 

tiesiogin÷s evakuacijos teritorijas (5, 10, 

20, 30, 30 ir daugiau km spinduliu), 

evakuacijos, savanoriškos evakuacijos 

pirmumo ir technin÷s įrangos (pvz., 

transporto priemonių) prieinamumo 

kriterijus; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Pakeitimas  10 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. ragina parengti efektyvią ir plataus 

užmojo Branduolin÷s saugos direktyvą, 

pagal kurią būtų užtikrinami aukščiausi 

branduolinių įrenginių saugos ir 

saugumo lygiai, visų pirma apibr÷žus ir 

įgyvendinus privalomus branduolin÷s 

saugos standartus, atspindinčius 

pažangiausią ES patirtį techniniu, 

reguliavimo ir eksploatavimo aspektais; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Pakeitimas  11 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą, 

pagal kurį būtų užtikrintas tikrasis 

visiškas funkcinis nacionalinių 

branduolin÷s saugos institucijų 

nepriklausomumas nuo visų organų arba 

institucijų, remiančių arba 

eksploatuojančių branduolinę energiją; 

prašo Komisijos atsižvelgti į min÷tus 

aspektus ir atskirti savo užduotis, 

susijusias su branduolin÷s energijos 

propagavimu ir užduotis, susijusias su 

šios energijos naudojimo sauga, sveikata 

ir aplinkos apsauga; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Pakeitimas  12 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. palankiai vertina Komisijos ketinimą 

siūlyti teis÷kūros procedūra priimamas ir 

su šia procedūra nesusijusias priemones 

branduolinio draudimo ir atsakomyb÷s 

srityje; primena, kad branduolin÷s 

pramon÷s civilin÷ atsakomyb÷ jau 

reglamentuojama tarptautin÷se 

konvencijose (Paryžiaus ir Vienos); tačiau 

mano, kad branduolinių įrenginių 

operatoriai ir atliekų tvarkymo licencijų 

tur÷tojai tur÷tų būti visiškai apsidraudę, 

taigi avarijų atveju žmon÷ms bei aplinkai 

padarytos žalos atlyginimą gal÷tų visiškai 

padengti; atsižvelgdamas į tai, ragina 

Komisiją tokį pasiūlymą pateikti iki 

2013 m. pabaigos; 

28. palankiai vertina Komisijos ketinimą 

siūlyti teis÷s aktus branduolinio draudimo 

ir atsakomyb÷s srityje; pabr÷žia, kad iš 

branduolinių įrenginių operatorių ir atliekų 

tvarkymo licencijų tur÷tojų reik÷tų 

reikalauti visų finansinių priemonių, t. y. 

draudimo ir kitų finansinių priemonių, 

parengties, kad jų įrenginių avarijų atveju 

žmon÷ms bei aplinkai padarytos žalos 

atlyginimą gal÷tų visiškai padengti; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją tokį 

pasiūlymą pateikti iki 2013 m. pabaigos; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Pakeitimas  13 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

29. ragina valstybes nares sutikti aktyviai 

įtraukti Europos Parlamentą į teis÷s aktų 

rengimą pagal Europos atomin÷s 

energijos bendrijos steigimo sutartį 

(Euratomo sutartį); 

29. siekdamas demokratijos, įtraukti 

Europos Parlamentą, užtikrinti 

skaidrumą ir galimybę visuomenei 

nevaržomai susipažinti su informacija, 

ragina ES ir jos valstybes nares remiantis 

Sutartimi d÷l Europos Sąjungos veikimo 

branduolinę energiją vertinti kaip bet kurį 

kitą energijos šaltinį; 

Or. en 

 

 


