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11.3.2013 B7-0086/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 4a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  4a. zdôrazňuje, že záťažové testy 
nepredstavujú spôsob porovnávania 
bezpečnosti rozličných elektrární ani 
neposkytujú odpoveď na otázku, nakoľko 
bezpečné sú v skutočnosti európske 
elektrárne; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 4b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  4b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
nepožadovalo zatvorenie tých jadrových 
elektrární, v prípade ktorých záťažové 
testy preukázali najzávažnejšie 
pochybnosti z hľadiska bezpečnosti; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 4c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  4c. uznáva, že pokiaľ sa budú jadrové 
elektrárne a zariadenia naďalej 
prevádzkovať, vždy bude existovať – aj 
keď len vzdialené – reziduálne riziko 
závažnej havárie, a to nezávisle od 
výsledkov záťažových testov; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 4d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  4d. zdôrazňuje, že záťažové testy neberú 
do úvahy účinky degradácie, najmä tie, 
ktoré sú spôsobené starnutím 
elektrárne/únavou materiálu, spoliehajú 
sa však na osvedčenia o bezpečnosti, ktoré 
sú súčasťou povolení na prevádzku 
jednotlivých jadrových elektrární, tieto 
osvedčenia sú však v mnohých prípadoch 
neplatné; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 12a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  12a. je hlboko znepokojený skutočnosťou, 
že ani u jedného jadrového reaktora 
nemožno zaručiť, že odolá nárazu 
veľkého nákladného alebo osobného 
lietadla, a že ani jeden jadrový reaktor 
nemožno v plnej miere zabezpečiť proti 
teroristickému útoku, sabotáži alebo 
vojnovým udalostiam; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. zdôrazňuje, že v EÚ je 47 jadrových 
elektrární so 111 reaktormi, v ktorých okolí 
do vzdialenosti 30 km žije viac ako 100 
000 obyvateľov; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že rozsah záťažových testov 
nebol rozšírený o havarijnú pripravenosť 
mimo areálu elektrární napriek ich 
významu pre obmedzenie vplyvu 
jadrových havárií na obyvateľstvo; víta 
iniciatívu Komisie s podporou skupiny 
ENSREG na začatie štúdie zameranej na 
cezhraničné regióny v EÚ s cieľom 
vypracovať odporúčania, pokiaľ ide, 
okrem iného, o preventívne núdzové 
opatrenia mimo areálov elektrární, do 
konca roka 2013, a žiada, aby výsledky 
boli zverejnené do konca roka 2014; v 
tejto súvislosti odporúča, aby sa 
zabezpečilo zapojenie príslušných 
cezhraničných orgánov na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o ich akčné 
plány v oblasti bezpečnosti a skúsenosti 
získaných v rámci informačného 
a komunikačného procesu, ak sa jadrové 
elektrárne nachádzajú priamo za 
vnútroštátnymi hranicami; 

13. zdôrazňuje, že v EÚ je 47 jadrových 
elektrární so 111 reaktormi, v ktorých okolí 
do vzdialenosti 30 km žije viac ako 100 
000 obyvateľov; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že rozsah záťažových testov 
nebol rozšírený o havarijnú pripravenosť 
mimo areálu elektrární napriek ich 
významu pre obmedzenie vplyvu 
jadrových havárií na obyvateľstvo; žiada 
Komisiu, aby v rámci pripravovanej 
smernice o jadrovej bezpečnosti vydala 
odporúčania týkajúce sa cezhraničných 
a vnútroštátnych preventívnych 
núdzových opatrení mimo areálov 
elektrární; v tejto súvislosti odporúča, aby 
sa zabezpečilo zapojenie príslušných 
cezhraničných orgánov na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o ich akčné 
plány v oblasti bezpečnosti a skúsenosti 
získaných v rámci informačného 
a komunikačného procesu, ak sa jadrové 
elektrárne nachádzajú priamo za 
vnútroštátnymi hranicami; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 13a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  13a. naliehavo žiada Komisiu, aby vydala 
potrebné odporúčania týkajúce sa 
preventívnych núdzových opatrení mimo 
areálov elektrární, pričom zohľadní 
rozličné úrovne rádioaktivity, trvanie 
núdzovej situácie (dni, týždne, mesiace), 
územný rozsah priamej evakuácie (v 
okruhu 5, 10, 20, 30 a viac ako 30  km), 
evakuačné kritériá, kritériá pre určenie 
priority v prípade dobrovoľnej evakuácie 
a kritériá dostupnosti technického 
vybavenia (napr. dopravné prostriedky); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 24a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  24a. žiada účinnú a ambicióznu smernicu 
o jadrovej bezpečnosti, ktorá zaručí 
najvyššiu mieru zabezpečenia 
a bezpečnosti jadrových zariadení, najmä 
prostredníctvom vymedzenia 
a vykonávania záväzných noriem 
týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti, ktoré 
odrážajú najmodernejšie postupy v EÚ 
z technického, regulačného a 
prevádzkového hľadiska; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 25a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  25a. žiada Komisiu, aby predložila návrh, 
ako zaručiť absolútnu účinnú funkčnú 
nezávislosť vnútroštátnych regulačných 
orgánov v oblasti jadrových zariadení od 
akéhokoľvek subjektu či inštitúcie 
presadzujúcej alebo prevádzkujúcej 
jadrovú energetiku; v tejto súvislosti žiada 
Komisiu, aby oddelila svoju vlastnú 
činnosť v oblasti presadzovania jadrovej 
energetiky od svojej činnosti v oblasti 
bezpečnosti, ochrany zdravia a životného 
prostredia; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

28. v tejto súvislosti víta zámer Komisie 
navrhnúť legislatívne a nelegislatívne 
nástroje v oblasti jadrového poistenia 
a ručenia; pripomína, že občianskoprávna 
zodpovednosť za jadrové riziká už je 
predmetom medzinárodných dohovorov 
(Parížskeho a Viedenského dohovoru); je 
však presvedčený, že prevádzkovatelia 
jadrových elektrární a spoločnosti 
s licenciami v oblasti jadrového odpadu by 
mali mať kompletnú finančnú 
bezpečnostnú rezervu, aby mohli v plnej 
miere hradiť všetky náklady, za ktoré sú 
zodpovedné v súvislosti so škodami 
spôsobenými ľuďom a životnému 
prostrediu v prípade havárií; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby návrhy 
v tejto oblasti predložila do konca roku 
2013; 

28. víta zámer Komisie navrhnúť právne 
predpisy v oblasti jadrového poistenia 
a ručenia; zdôrazňuje, že prevádzkovatelia 
jadrových elektrární a spoločnosti 
s licenciami v oblasti jadrového odpadu by 
mali mať povinnosť mať zabezpečené 
všetky finančné prostriedky, vo forme 
poistenia alebo prostredníctvom iných 
finančných nástrojov, aby pokrývali plnú 
mieru nákladov na škody spôsobené 
ľuďom a životnému prostrediu v dôsledku 
havárií v ich zariadeniach; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby návrhy 
v tejto oblasti predložila do konca roku 
2013; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii 
a súvisiace činnosti 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

29. vyzýva členské štáty, aby súhlasili s 
úzkym zapojením Parlamentu do aktov, 
o ktorých sa rozhoduje v rámci Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu (Zmluva o Euratome); 

29. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
k jadrovej energii pristupovali rovnako 
ako akémukoľvek inému zdroju energie 
v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie, a to v záujme 
demokracie, zapojenia Európskeho 
parlamentu, transparentnosti a plného 
prístupu verejnosti k informáciám; 

Or. en 

 
 


