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11.3.2013 B7-0086/3 

Poprawka  3 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. podkreśla, Ŝe test wytrzymałościowy 

nie dostarcza metody porównywania 

bezpieczeństwa róŜnych elektrowni ani teŜ 

nie wyjaśnia, na ile europejskie 

elektrownie są bezpieczne w 

rzeczywistości; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Poprawka  4 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4b. wyraŜa ubolewanie, Ŝe nie wystąpiono 

z Ŝądaniem zamknięcia elektrowni 

jądrowych, w przypadku których podczas 

procesu testów wytrzymałościowych 

stwierdzono najpowaŜniejsze zagroŜenia w 

zakresie bezpieczeństwa; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Poprawka  5 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4c. uznaje, Ŝe dopóki będą działać 

elektrownie jądrowe i zakłady 

przemysłowe oparte na technologii 

jądrowej, zawsze – bez względu na wyniki 

testów wytrzymałościowych – będziemy 

naraŜeni na wprawdzie odległe, ale 

niedające się wyeliminować ryzyko 

powaŜnego wypadku; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Poprawka  6 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4d. podkreśla, Ŝe w ramach testów 

wytrzymałościowych nie bierze się pod 

uwagę skutków związanych ze stopniem 

zuŜycia obiektu, szczególnie skutków 

wynikających ze starzenia się elektrowni/ 

zmęczenia materiału, a cały proces opiera 

się na analizie bezpieczeństwa licencji 

poszczególnych elektrowni, które to 

licencje w wielu przypadkach są 

przestarzałe; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Poprawka  7 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. wyraŜa głębokie zaniepokojenie 

faktem, Ŝe w przypadku Ŝadnego reaktora 

jądrowego nie moŜna zagwarantować, Ŝe 

przetrwa on katastrofę lotniczą z udziałem 

duŜego samolotu transportowego lub 

pasaŜerskiego ani Ŝe uda się go w pełni 

ochronić przed atakiem terrorystycznym, 

sabotaŜem czy działaniami wojennymi; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Poprawka  8 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, Ŝe w UE w promieniu 30 km 

od 47 elektrowni jądrowych i ich 111 

reaktorów mieszka ponad 100 tys. ludzi; 

wyraŜa ubolewanie, Ŝe zakresu testów 

wytrzymałościowych nie rozszerzono na 

przygotowania na sytuacje zagroŜenia poza 

terenem elektrowni, pomimo znaczenia 

tego czynnika dla ograniczenia wpływu 

potencjalnych wypadków jądrowych na 

ludność; z zadowoleniem przyjmuje 

cieszącą się wsparciem ENSREG 

inicjatywę Komisji dotyczącą 

przeprowadzenia badania 

koncentrującego się na regionach 

transgranicznych w UE w celu wydania 

zaleceń, między innymi w sprawie 

środków zapobiegawczych w przypadku 

zagroŜenia poza terenem obiektów 

jądrowych, do końca 2013 r., oraz wzywa 

do przedstawienia wyników do końca 2014 

r.; zaleca w związku z tym, aby tam, gdzie 

elektrownia jądrowa usytuowana jest w 

bezpośredniej bliskości granic 

państwowych, zapewnić zaangaŜowanie 

właściwych organów transgranicznych na 

szczeblu krajowym i regionalnym, w celu 

uzyskania ich planów działania z zakresu 

bezpieczeństwa i doświadczenia w zakresie 

procesu informowania i komunikacji; 

13. podkreśla, Ŝe w UE w promieniu 30 km 

od 47 elektrowni jądrowych i ich 111 

reaktorów mieszka ponad 100 tys. ludzi; 

wyraŜa ubolewanie, Ŝe zakresu testów 

wytrzymałościowych nie rozszerzono na 

przygotowania na sytuacje zagroŜenia poza 

terenem elektrowni, pomimo znaczenia 

tego czynnika dla ograniczenia wpływu 

potencjalnych wypadków jądrowych na 

ludność; zwraca się do Komisji, by w 

ramach przyszłej dyrektywy o 

bezpieczeństwie jądrowym, wydała 

zalecenia w sprawie transgranicznych i 

krajowych środków zapobiegawczych w 

przypadku zagroŜenia poza terenem 

obiektów jądrowych; zaleca w związku z 

tym, aby tam, gdzie elektrownia jądrowa 

usytuowana jest w bezpośredniej bliskości 

granic państwowych, zapewnić 

zaangaŜowanie właściwych organów 

transgranicznych na szczeblu krajowym i 

regionalnym, w celu uzyskania ich planów 

działania z zakresu bezpieczeństwa i 

doświadczenia w zakresie procesu 

informowania i komunikacji; 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Poprawka  9 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. wzywa Komisję do opracowania 

niezbędnych zaleceń dotyczących środków 

zapobiegawczych w przypadku zagroŜenia 

poza terenem obiektów jądrowych przy 

uwzględnieniu róŜnych poziomów 

radioaktywności, czasu trwania sytuacji 

zagroŜenia (dni, tygodnie, miesiące), 

obszarów bezpośredniej ewakuacji (w 

promieniu 5, 10, 20, 30 lub ponad 30 km 

od obiektu), kryteriów ewakuacji, 

priorytetowych kryteriów dobrowolnej 

ewakuacji oraz kryteriów dostępności 

infrastruktury (np. środków transportu); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Poprawka  10 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24a. wzywa do opracowania skutecznej i 

ambitnej dyrektywy w sprawie 

bezpieczeństwa jądrowego gwarantującej 

jak najwyŜszy poziom bezpieczeństwa i 

ochrony obiektów jądrowych, szczególnie 

przez określenie i wdraŜanie wiąŜących 

norm bezpieczeństwa jądrowego, które 

odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy w 

dziedzinie technicznej, regulacyjnej i 

eksploatacyjnej w UE; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Poprawka  11 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  25a. zwraca się do Komisji o 

przedstawienie wniosku mającego na celu 

zagwarantowanie całkowitej, efektywnej 

niezaleŜności operacyjnej krajowych 

organów regulacyjnych ds. 

bezpieczeństwa jądrowego od 

jakiegokolwiek organu czy instytucji 

propagujących energetykę jądrową lub 

prowadzących elektrownie jądrowe; w tym 

kontekście zwraca się do Komisji o 

oddzielenie własnych zadań związanych z 

promowaniem energii jądrowej od zadań 

w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i 

ochrony środowiska; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Poprawka  12 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. z zadowoleniem odnosi się w tym 

kontekście do zamiaru Komisji, jakim jest 

zaproponowanie instrumentów 

legislacyjnych i nielegislacyjnych 

dotyczących ubezpieczenia i 

odpowiedzialności w dziedzinie 

bezpieczeństwa jądrowego; przypomina, 

Ŝe odpowiedzialność cywilna za szkodę 

jądrową jest juŜ przedmiotem konwencji 

międzynarodowych (konwencje paryska i 

wiedeńska); uwaŜa jednak, Ŝe operatorzy 

obiektów jądrowych i gospodarujący 

odpadami powinni korzystać z przepisów 

zapewniających im pełne bezpieczeństwo 

finansowe, aby mogli oni pokryć wszystkie 

koszty związane z ich odpowiedzialnością 

za szkody wyrządzone ludziom i 

środowisku w razie wypadku; w związku z 

tym wzywa Komisję do wystąpienia do 

końca 2013 r. z wnioskami w tej kwestii; 

28. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru 

Komisji, jakim jest zaproponowanie 

przepisów dotyczących ubezpieczenia i 

odpowiedzialności w dziedzinie 

bezpieczeństwa jądrowego; podkreśla, Ŝe 

naleŜy zobowiązać operatorów obiektów 

jądrowych i gospodarujących odpadami do 

posiadania wszelkich środków 

finansowych, w formie ubezpieczenia i 

innych instrumentów finansowych, 

niezbędnych do poniesienia pełnych 

kosztów szkód wyrządzonych ludziom i 

środowisku w związku z wypadkami na 

terenie ich obiektów; w związku z tym 

wzywa Komisję do wystąpienia do końca 

2013 r. z wnioskami w tej kwestii; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Poprawka  13 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii 

Europejskiej oraz działania powiązane 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa państwa członkowskie, aby 

zgodziły się na ścisłe włączenie 

Parlamentu Europejskiego w proces 

przyjmowania aktów w ramach Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej (traktat Euratom); 

29. wzywa UE i jej państwa członkowskie 

do potraktowania energii jądrowej w 

oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej na takich samych zasadach 

jak kaŜde inne źródło energii w interesie 

demokracji, zaangaŜowania Parlamentu 

Europejskiego, przejrzystości i pełnego 

publicznego dostępu do informacji; 

Or. en 

 

 


