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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Aa (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Aa. keďže tragické udalosti vo Fukušime 
znova ukázali, že nulové riziko v prípade 
jadrovej energie neexistuje, hoci nulové 
riziko je jedným z predpokladov 
prijateľnosti jadrovej energie vzhľadom 
na obrovské následky v prípade havárií; 
keďže vykonanie akýchkoľvek 
záťažových testov nikdy nevyústi do 
dosiahnutia takéhoto nulového rizika, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Ba (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Ba. keďže vzhľadom na súčasnú jadrovú 
katastrofu v Japonsku je nevyhnutné, aby 
EÚ a jej členské štáty urýchlene prešli na 
plne energeticky efektívne hospodárstvo 
založené na obnoviteľných zdrojoch, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Ea (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Ea. keďže MAAE aj Euratom sú 
odhodlané propagovať jadrový priemysel, 
pričom  majú vzájomne nezlučiteľnú 
úlohu tým, že sú zároveň zodpovedné za 
stanovovanie noriem jadrovej bezpečnosti 
vo svete aj v EÚ, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Eb (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Eb. keďže WHO je medzinárodný 
zdravotnícky orgán, na ktorý sa národy 
sveta spoliehajú, že stanoví usmernenia a 
zdravotné normy pre všetky oblasti 
zdravia; keďže dohoda WHA 12-40 
podpísaná 28. mája 1959 medzi WHO a 
MAAE v skutočnosti bráni WHO v 
poskytovaní základných informácií, 
prijímaní primeraných opatrení a plnení 
jej základnej úlohy v oblasti zdravia 
a radiácie, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

on the lessons to be drawn for nuclear safety in Europe following the nuclear accident in 

Japan 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. konštatuje, že rozsiahla jadrová 
havária vo Fukušime je najnovšou z 
mnohých ďalších jadrových nehôd a 
havárií, ktoré sa rok čo rok objavujú na 
celom svete vrátane EÚ, vo všetkých 
typoch jadrových zariadení a vo všetkých 
typoch reaktorov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1b (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1b. uznáva, že pokiaľ sa budú jadrové 
elektrárne a zariadenia naďalej 
prevádzkovať, vždy bude existovať 
reziduálne riziko; keďže možnosť budúcej 
závažnej havárie nemožno úplne vylúčiť, 
uznáva ďalej, že nie je rozumné vylúčiť 
možnosť akejkoľvek nežiaducej havárie 
len na základe malej pravdepodobnosti 
alebo výsledkov akýchkoľvek záťažových 
testov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1c (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1c. v tejto súvislosti naliehavo vyzýva 
členské štáty a krajiny susediace s EÚ, 
aby upustili od svojho záväzku využívať 
vysokorizikové technológie jadrovej 
energie, a tie, ktoré už využívajú jadrovú 
energiu, aby už teraz začali s jej 
postupným odstavovaním. To znamená: 

 • žiadna nová výstavba akéhokoľvek 
jadrového zariadenia vrátane 
ukončenia už naplánovaných 
projektov alebo projektov vo 
výstavbe; 

 

 • ako súčasť postupného jadrového 
útlmu musia byť okamžite vypnuté 
reaktory a ostatné jadrové 
zariadenia, ktoré predstavujú 
väčšie riziko, t. j. všetky jadrové 
reaktory a ďalšie jadrové 
zariadenia v seizimických 
oblastiach alebo pobrežných 
oblastiach s rizikom  vzostupu 
morskej hladiny alebo cunami, 
všetky reaktory bez sekundárneho 
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alebo plnotlakového ochranného 
plášťa, všetky varné jadrové 
reaktory (BWR) s jedným 
systémom chladenia a skladovaním 
vyhoreného paliva mimo 
ochranného plášťa, ako aj všetky 
jadrové zariadenia vybudované do 
roku 1980; 
 

 • okamžitý zákaz spracovávania 
vyhoreného paliva v EÚ; 
 

 • vypracovanie stratégie na presun 
všetkého vyhoreného paliva 
z bazénov do suchých skladov 
hneď, ako to umožní úroveň 
zvyškového tepla, do konca roka 
2011; 
 

 • okamžitý zákaz výroby 
a využívania jadrového paliva zo 
zmiešaných oxidov (MOX); 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1d (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1d. ďalej vyzýva Komisiu, aby presadila, 
že členské štáty a krajiny susediace s EÚ 
zavedú pre prevádzkovateľov jadrových 
zariadení a spoločnosti s licenciami 
v oblasti jadrového odpadu plnú 
zodpovednosť voči tretím stranám za 
akékoľvek škody spôsobené haváriami 
a dlhodobým nakladaním s odpadom 
vrátane poškodenia zemského, vodného a 
morského prostredia; 

Or. en 



 

AM\863734SK.doc  PE459.772v01-00 }  

 PE459.773v01-00 }  

 PE459.778v01-00 }  

 PE459.779v01-00 }  

 PE459.780v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 28 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1e (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1e. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
urýchlene stanovili vykonávacie plány 
a rozhodné opatrenia na prechod na 
hospodárstvo s nízkorizikovou 
energetikou s konkrétnymi priebežnými 
cieľmi, aby sa cieľ takmer 100 % 
energeticky efektívneho hospodárstva 
založeného na energii z obnoviteľných 
zdrojov stal do roku 2050 realitou; trvá na 
tom, aby nadchádzajúci energetický plán 
do roku 2050 odrážal tento cieľ; 

Or. en 



 

AM\863734SK.doc  PE459.772v01-00 }  

 PE459.773v01-00 }  

 PE459.778v01-00 }  

 PE459.779v01-00 }  

 PE459.780v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 29 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1f (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1f. na ceste k tomuto energeticky 
efektívnemu hospodárstvu žiada prijať a 
vykonávať ambiciózny právny rámec pre 
energetickú efektívnosť a úspory energie, 
aby sa naša absolútna spotreba energie 
znížila minimálne o 20 % do roku 2020, 
o 33 % do roku 2030 a o 50 % do roku 
2050 v porovnaní so súčasnou spotrebou 
energie v EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1g (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1g. na ceste k hospodárstvu založenému 
takmer 100 % na energii z obnoviteľných 
zdrojov do roku 2050 žiada zvýšiť právne 
záväzný cieľ pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov do roku 2020 na 30% a stanoviť 
nový priebežný cieľ 45 %, ktorý by sa mal 
dosiahnuť do roku 2030, aby sa tieto 
energie využili; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 8a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8a. domnieva sa, že každé  jadrové 
zariadenie, ktoré nesplní tieto testy 
vrátane posúdenia jeho schopnosti odolať 
pádu komerčného lietadla alebo 
teroristickému útoku, a ktoré nemôže 
vylúčiť riziko úniku rádioaktívnych látok 
do životného prostredia (PSA úroveň 2) a 
kontaminácie obyvateľstva (PSA úroveň 
3) by sa malo zatvoriť najneskôr 1. 
januára 2012; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 17a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 17a. poukazuje na význam šírenia 
serióznych a nezávislých informácií o 
zdravotných a environmentálnych 
následkoch v priebehu a po jadrových 
haváriách, ako sú katastrofické udalosti 
vo Fukušime Daiiči a v Černobyle; 
uznáva, že dvojitá úloha MAAE a dohoda 
medzi WHO a MAAE podpísaná v roku 
1959 (dohoda WHA 12-40) bránili šíreniu 
takýchto informácií; vyzýva členské štáty 
WHO, aby nadchádzajúcemu zasadnutiu 
Generálneho zhromaždenia WHO 
predložili požiadavku ukončenia dohody 
medzi WHO a MAAE (dohoda WHA 12-
40), ktorá WHO bráni prijímať 
akékoľvek iniciatívy alebo opatrenia na 
dosiahnutie týchto cieľov, teda ochrany a 
zlepšovania zdravia;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 19a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 19a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
financovali nezávislé vedecké programy v 
kontaminovaných oblastiach, či už v okolí 
Černobyľu alebo Fukušimy, s cieľom 
zvýšiť informovanosť o krátkodobých a 
dlhodobých dôsledkoch ožiarenia a 
kontaminácie ľudí a životného prostredia; 
žiada zverejnenie úplných výsledkov 
týchto programov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 19b (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 19b. vyzýva Komisiu, členské štáty, 
Európsku investičnú banku (EIB), 
Európsku banku pre obnovu a rozvoj 
(EBOR) a ďalšie verejné banky, aby 
zmrazili financovanie jadrovej fúzie, 
vrátane ITER alebo jadrového štiepenia, z 
verejných zdrojov, okrem prípadov 
vyraďovania jadrových zariadení z 
prevádzky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 21a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby oddelila svoje 
úlohy v oblasti energetickej politiky 
vrátane podpory jadrovej energie od 
svojich úloh v oblasti bezpečnosti; žiada, 
aby oblasť bezpečnosti patrila do 
zodpovednosti jej generálnych 
riaditeľstiev pre životné prostredie a 
zdravie; 

Or. en 

 

 


