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Pozměňovací návrh 1
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že se technologie 
bezdrátových přístrojů (mobilních telefonů, 
Wifi-Wi MAX / bluetooth, telefonů 
DECT) považují za „čisté“ technologie, 
což však nelze považovat za důkaz jejich 
neškodnosti pro lidské zdraví,

B. vzhledem k tomu, že se technologie 
bezdrátových přístrojů (mobilních telefonů, 
Wifi-Wi MAX / bluetooth, telefonů 
DECT) považují za „čisté“ technologie, 
což však nelze považovat za důkaz jejich 
neškodnosti pro lidské zdraví. Je třeba 
zohledňovat rozdíly v citlivosti vůči 
účinkům elektromagnetického pole 
v závislosti na věku, zdravotním stavu, 
genetické výbavě a přítomnosti syndromu 
elektrosenzitivity, 

 Or. en

Pozměňovací návrh 2
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že se technologie 
bezdrátových přístrojů (mobilních telefonů, 
Wifi-Wi MAX / bluetooth, telefonů 
DECT) považují za „čisté“ technologie, 
což však nelze považovat za důkaz jejich 
neškodnosti pro lidské zdraví,

B. vzhledem k tomu, že technologie 
bezdrátových přístrojů (mobilních telefonů, 
Wifi-Wi MAX / bluetooth, telefonů 
DECT) vydávají elektromagnetické pole, 
které může mít nepříznivé účinky na
lidské zdraví,

 Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Maria Berger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ačkoli většina 
evropských občanů, zejména mládež ve 
věku mezi 10 a 20 lety, používá mobilní 
telefon, což je užitečný, funkční a moderní 
předmět, nadále zůstávají pochybnosti 
týkající se jejich možných zdravotních 
rizik,

C. vzhledem k tomu, že většina evropských 
občanů, zejména mládež ve věku mezi 10 a 
18 lety, používá mobilní telefon, 

 Or. en

Pozměňovací návrh 4
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ačkoli většina 
evropských občanů, zejména mládež 
ve věku mezi 10 a 20 lety, používá mobilní 
telefon, což je užitečný, funkční a moderní 
předmět, nadále zůstávají pochybnosti 
týkající se jejich možných zdravotních 
rizik,

C. vzhledem k tomu, že ačkoli většina 
evropských občanů, zejména mládež 
ve věku mezi 10 a 20 lety, používá kvůli 
agresivní reklamě telekomunikačních 
firem a výrobců mnoho 
elektromagnetických zařízení, jako jsou 
mobilní telefony, nadále zůstávají 
pochybnosti týkající se jejich možných 
zdravotních rizik,

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ačkoli většina 
evropských občanů, zejména mládež ve 
věku mezi 10 a 20 lety, používá mobilní 
telefon, což je užitečný, funkční a moderní 
předmět, nadále zůstávají pochybnosti 
týkající se jejich možných zdravotních 
rizik,

C. vzhledem k tomu, že většina evropských 
občanů, zejména mládež ve věku mezi 10 a 
20 lety, používá mobilní telefon, což je 
užitečný, funkční a moderní předmět, 
nadále zůstávají pochybnosti týkající se 
jejich možných zdravotních rizik, zejména 
pro mládež, jejíž mozek je ještě ve vývinu,

 Or. en

Pozměňovací návrh 6
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ačkoli většina 
evropských občanů, zejména mládež ve 
věku mezi 10 a 20 lety, používá mobilní 
telefon, což je užitečný, funkční a moderní 
předmět, nadále zůstávají pochybnosti 
týkající se jejich možných zdravotních 
rizik,

C. vzhledem k tomu, že ačkoli většina 
evropských občanů již od mládí používá 
mobilní telefon, zůstávají nezodpovězené 
významné otázky o jeho účincích na 
zdraví, včetně vlivu na vznik leukémie a 
mozkových nádorů, zejména 
dlouhodobého, neboť doba vystavení osob 
radiofrekvenčním polím je kratší než 
latentní perioda některých druhů 
rakoviny,

 Or. en

Pozměňovací návrh 7
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem přinejmenším k paradoxní 
skutečnosti, že je v kompetenci Evropské 

I. vzhledem k tomu, že legislativa EU 
stanovila prahové expoziční limity pro 
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unie vydat předpis a stanovit prahové 
expoziční limity pro omezení účinků 
elektromagnetických polí pro pracovníky, 
nikoli však pro obyvatele obecně,

omezení účinků elektromagnetických polí; 
že podle zásady předběžné opatrnosti by 
takováto opatření měla být přijata také 
pro dotčenou populaci, například místní 
obyvatele a spotřebitele,

 Or. en

Pozměňovací návrh 8
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že podle zvláštního 
šetření Eurobarometru na téma 
elektromagnetického pole (č. 272, červen 
2007) se většina občanů domnívá, že je 
veřejné orgány nedostatečně informují o 
opatřeních na ochranu před 
elektromagnetickým polem,

 Or. en

Pozměňovací návrh 9
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že směrnice 
2004/40/ES nesmí narušit používání 
zobrazování pomocí magnetické 
rezonance, neboť tato technologie 
posouvá hranice výzkumu, diagnostiky a 
léčby život ohrožujících chorob u 
evropských pacientů,

 Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že je nutné 
pokračovat ve výzkumu středních 
frekvencí a mimořádně nízkých frekvencí, 
aby bylo možné vyvodit závěry o jejich 
účincích na lidské zdraví,

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že zobrazování 
pomocí magnetické rezonance bylo za 
posledních více než 25 let bezpečně 
použito u více než 500 milionů pacientů, 
kteří byli vystaveni dávce záření až stokrát 
převyšující směrnicí stanovený limit, aniž 
by byly nalezeny důkazy o škodlivosti pro 
lékařský personál nebo pacienty,

 Or. en

Pozměňovací návrh 12
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ic. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
norma pro magnetickou rezonanci 
IEC/EN 60601-2-33 stanoví takové limitní 
hodnoty pro elektromagnetická pole, aby 
bylo vyloučeno veškeré ohrožení pacientů 
i personálu,

 Or. en

Pozměňovací návrh 13
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opakuje svůj požadavek uvedený 
v usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 
expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny 
o frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz 
s přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu;

1. opakuje svůj požadavek uvedený 
v usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 
expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny 
o frekvenci mezi 50 Hz a 300 GHz 
s přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opakuje svůj požadavek uvedený v 
usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008,
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 

1. naléhavě žádá Komisi, aby v rámci 
předběžné opatrnosti každoročně 
přezkoumávala vědeckou podloženost a 
přiměřenost limitů stanovených v 
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expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny o 
frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz s 
přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu;

doporučení 1999/519/ES pro frekvenční 
rozsah od 0,1 MHz do 300 GHz a 
podávala o tom zprávu Parlamentu. 
Přezkum by měl provádět nezávislý 
vědecký výbor Komise – Vědecký výbor 
pro vznikající a nově zjištěná zdravotní 
rizika (SCENIHR). Měla by být 
zohledněna poslední studie výboru 
založená na rozsáhlém výzkumu;

 Or. en

Pozměňovací návrh 15
Maria Berger

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opakuje svůj požadavek uvedený v 
usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 
expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny o 
frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz s 
přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu;

1. naléhavě žádá Komisi, aby 
přezkoumala vědeckou podloženost a 
přiměřenost limitů elektromagnetického 
pole stanovených v doporučení 
1999/519/ES a podala o tom zprávu 
Parlamentu. Přezkum by měl provést 
nezávislý vědecký výbor Komise – Vědecký 
výbor pro vznikající a nově zjištěná
zdravotní rizika (SCENIHR);

 Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opakuje svůj požadavek uvedený v 
usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 

1. opakuje svůj požadavek uvedený v 
usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 
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expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny o 
frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz s 
přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu;

expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny o 
frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz s 
přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu, včetně omezení expozice 
elektromagnetickému poli zakopáním 
kapacitního elektrického vedení a 
nalezením optimálního umístění pro 
stožáry;

 Or. en

Pozměňovací návrh 17
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opakuje svůj požadavek uvedený v 
usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 
expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny o 
frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz s 
přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu;

1. opakuje svůj požadavek uvedený v 
usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, 
aby Rada aktualizovala své doporučení 
1999/519/ES ve prospěch přísnějších 
expozičních limitů pro všechna zařízení 
vyzařující elektromagnetické vlny o 
frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz s 
přihlédnutím k nejlepším technologiím, 
které jsou na trhu, neboť vědecké důkazy 
nevylučují možnost ohrožení lidského 
zdraví rakovinou a dalšími chorobami;

 Or. en

Pozměňovací návrh 18
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá ke zvláštnímu posouzení 
biologických účinků při hodnocení 
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zdravotních dopadů elektromagnetického 
záření, obzvlášť vzhledem k tomu, že 
podle některých studií nastávají 
nejškodlivější účinky při nejnižších 
úrovních; volá po aktivním výzkumném 
úsilí na řešení potenciálních zdravotních 
problémů prostřednictvím rozvoje řešení 
odstraňujících nebo snižujících pulsační a 
amplitudovou modulaci přenosových 
frekvencí; 

 Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že zároveň s touto změnou 
evropských právních norem, či jako 
alternativu k ní by bylo vhodné, aby 
Komise ve spolupráci s odborníky z 
členských států a s příslušnými 
průmyslovými odvětvími (elektrárenskými 
společnostmi, telefonními operátory) 
vypracovala přehled dostupných 
technických řešení, která účinně snižují 
expozici určitého místa 
elektromagnetickým vlnám;

2. zdůrazňuje, že zároveň s touto změnou 
evropských právních norem, či jako 
alternativu k ní by bylo vhodné, aby 
Komise ve spolupráci s odborníky z 
členských států a s příslušnými 
průmyslovými odvětvími (elektrárenskými 
společnostmi, telefonními operátory a 
výrobci elektrických spotřebičů, včetně 
mobilních telefonů) vypracovala přehled 
dostupných technických řešení, která 
účinně snižují expozici určitého místa 
elektromagnetickým vlnám;

 Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že průmyslové subjekty se 
mohou už nyní zabývat určitými faktory, 
jako je např. vzdálenost určitého místa a 
přístrojů vysílajících elektromagnetické 
vlny nebo výška místa vzhledem k výšce 
antény a směr vysílače vzhledem k 
obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a 
lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto 
zařízení;

3. konstatuje, že průmyslové subjekty se 
mohou už nyní zabývat určitými faktory, 
jako je např. vzdálenost určitého místa a 
přístrojů vysílajících elektromagnetické 
vlny nebo výška místa vzhledem k výšce 
antény a směr vysílače vzhledem k 
obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a 
lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto 
zařízení; vyzývá k optimálnímu rozmístění 
stožárů a vysílačů a dále vyzývá ke sdílení 
takto umístěných stožárů a vysílačů mezi 
poskytovateli, aby se snížil počet špatně 
umístěných stožárů a vysílačů;

 Or. en

Pozměňovací návrh 21
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že průmyslové subjekty se 
mohou už nyní zabývat určitými faktory, 
jako je např. vzdálenost určitého místa a 
přístrojů vysílajících elektromagnetické 
vlny nebo výška místa vzhledem k výšce 
antény a směr vysílače vzhledem k 
obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a 
lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto 
zařízení;

3. konstatuje, že průmyslové subjekty se 
mohou už nyní zabývat určitými faktory, 
jako je např. vzdálenost určitého místa a 
přístrojů vysílajících elektromagnetické 
vlny nebo výška místa vzhledem k výšce 
antény a směr vysílače vzhledem k 
obydlenému místu nebo sdílení vysílačů 
několika operátory, a to s cílem uklidnit a 
lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto 
zařízení; vyzývá Komisi a členské státy 
k vypracování odpovídajících pokynů;

 Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že průmyslové subjekty se 
mohou už nyní zabývat určitými faktory, 
jako je např. vzdálenost určitého místa a 
přístrojů vysílajících elektromagnetické 
vlny nebo výška místa vzhledem k výšce 
antény a směr vysílače vzhledem k 
obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a 
lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto 
zařízení;

3. konstatuje, že průmyslové subjekty a 
příslušní správci infrastruktury a 
příslušné orgány se mohou už nyní 
zabývat určitými faktory, jako je např. 
zaváděním opatření pro vzdálenost 
určitého místa a přístrojů vysílajících 
elektromagnetické vlny nebo výška místa 
vzhledem k výšce antény a směr vysílače 
vzhledem k obydlenému místu, a to s cílem 
uklidnit a lépe chránit osoby žijící v 
blízkosti těchto zařízení;

 Or. en

Pozměňovací návrh 23
Salvatore Tatarella, Alessandro Foglietta

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, místní a územní 
úřady, aby vytvořily jediný systém 
autorizace instalací antén a zesilovačů a 
včlenily do urbanizačních plánů také 
územní plán pro rozvoj antén. Úkolem 
takových plánů bude zejména regulovat a 
vyhledávat vhodná místa pro instalaci 
antén a zesilovačů s cílem udržovat takové 
zdroje elektromagnetických vln co nejdále 
od obydlených center a zejména zamezit 
instalaci v blízkosti míst prodlouženého 
pobytu ohrožených jedinců, například 
škol, nemocnic, pečovatelských zařízení, 
atd.;

Or. it
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Pozměňovací návrh 24
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vybízí úřady odpovídající za povolení 
umísťování antén mobilní komunikace, 
aby ve spolupráci s operátory tohoto 
odvětví smluvně upravily společné použití 
infrastruktur s cílem snížit jejich počet a 
snížit expozici obyvatelstva působení 
elektromagnetických polí;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává úsilí, které je vyvíjeno v rámci 
používání mobilních komunikačních 
systémů a bezdrátových technologií s 
elektromagnetickým polem, jež si klade za 
cíl zamezit poškozování životního 
prostředí a zejména řešit otázku změny 
klimatu;

vypouští se

 Or. en

Pozměňovací návrh 26
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod.. 5



AM\763584CS.doc 15/25 PE418.284v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, a 
postarat se alespoň o to, aby byly školy, 
školky, jesle, rekreační domy a 
zdravotnická zařízení v rozumné 
vzdálenosti od těchto zařízení;

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, a 
postarat se alespoň o to, aby byly jesle,
školky, školy, lázně, sídliště, rekreační 
domy a zdravotnická zařízení v rozumné 
vzdálenosti od těchto zařízení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Maria Berger

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, 
a postarat se alespoň o to, aby byly školy, 
školky, jesle, rekreační domy a 
zdravotnická zařízení v rozumné 
vzdálenosti od těchto zařízení;

5.  domnívá se, že vzhledem k nárůstu 
soudních řízení a moratorií veřejných 
orgánů je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením závisejícím na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o nové antény bezdrátových sítí 
nebo vedení vysokého napětí;

 Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, 
a postarat se alespoň o to, aby byly školy, 
školky, jesle, rekreační domy a 
zdravotnická zařízení v rozumné 
vzdálenosti od těchto zařízení;

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o nové antény bezdrátových sítí, 
a zajistit dodržování vnitrostátních 
právních předpisů;

 Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, a 
postarat se alespoň o to, aby byly školy, 
školky, jesle, rekreační domy a 
zdravotnická zařízení v rozumné 
vzdálenosti od těchto zařízení;

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, a 
postarat se alespoň o to, aby byly školy, 
školky, jesle, rekreační domy, domácnosti
a zdravotnická zařízení v rozumné 
vzdálenosti od těchto zařízení;
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 Or. en

Pozměňovací návrh 30
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány a sdruženími místních obyvatel, 
pokud jde o podmínky instalace nových 
GSM antén nebo vedení vysokého napětí, a 
postarat se alespoň o to, aby byly školy, 
školky, jesle, rekreační domy a 
zdravotnická zařízení v rozumné
vzdálenosti od těchto zařízení;

5. domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu soudních řízení a k rozhodnutí 
veřejných orgánů, která mají charakter 
moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat 
přednost řešením založeným na dialogu 
mezi průmyslovými subjekty, veřejnými 
orgány, armádními orgány a sdruženími 
místních obyvatel, pokud jde o podmínky 
instalace nových GSM antén nebo vedení 
vysokého napětí, a postarat se alespoň o to, 
aby byly školy, školky, jesle, rekreační 
domy a zdravotnická zařízení v konkrétní
vzdálenosti od těchto zařízení určené na 
základě vědeckých kritérií;

 Or. en

Pozměňovací návrh 31
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá členské státy, aby společně 
s operátory odvětví daly veřejnosti 
k dispozici expoziční mapy zařízení 
vysokonapěťového vedení, radiofrekvencí 
a mikrovln, zejména těch, která produkují 
telekomunikační výškové stavby, 
zesilovací radioantény a telefonní antény. 
Žádá, aby tyto informace byly uvedeny na 
internetové stránce, aby do nich mohla 
veřejnost snadno nahlédnout, a aby se 
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zveřejňovaly pomocí sdělovacích 
prostředků;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. navrhuje Komisi, aby zvážila možnost 
použití fondů transevropské energetické 
sítě pro studium účinků 
elektromagnetických polí na mimořádně 
nízké frekvence a zejména na vedení 
rozvodu elektrické energie;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby předkládala 
výroční zprávu o úrovni 
elektromagnetického záření v EU, jeho 
zdrojích a opatřeních přijímaných v EU 
na zlepšení ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí;

 Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby nalezla řešení, které by 
vedlo k rychlejšímu uplatňování směrnice 
2004/40/ES, a zajistila tak účinnou ochranu 
pracovníků před elektromagnetickými 
vlnami, jako je tomu v případě hluku a 
vibrací prostřednictvím jiných předpisů 
Společenství.

 7. žádá Komisi, aby nalezla řešení, které 
by vedlo k rychlejšímu uplatňování 
směrnice 2004/40/ES, a zajistila tak 
účinnou ochranu pracovníků před 
elektromagnetickými vlnami, jako je tomu 
v případě hluku a vibrací prostřednictvím 
jiných předpisů Společenství. V tomto 
smyslu žádá, aby byla aktualizována 
směrnice o expozici zaměstnanců 
v kontaktu se zobrazovacími metodami ve 
zdravotnictví s ohledem na výsledky 
posledních studií a na názor Vědeckého 
výboru pro vznikající a nově zjištěná 
zdravotní rizika (SCENIHR).

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Peter Liese, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John 
Bowis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby nalezla řešení, které by 
vedlo k rychlejšímu uplatňování směrnice 
2004/40/ES, a zajistila tak účinnou ochranu 
pracovníků před elektromagnetickými 
vlnami, jako je tomu v případě hluku a 
vibrací prostřednictvím jiných předpisů 
Společenství;

7. žádá Komisi, aby nalezla řešení, které by 
vedlo k rychlejšímu uplatňování směrnice 
2004/40/ES, a zajistila tak účinnou ochranu 
pracovníků před elektromagnetickými 
vlnami, jako je tomu v případě hluku a 
vibrací prostřednictvím jiných předpisů 
Společenství, a aby přijala výjimku 
z článku 1 uvedené směrnice pro 
zobrazování pomocí magnetické 
rezonance;

 Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby financovala i 
výzkum vlivu elektromagnetického záření 
na flóru a faunu, zejména na včely;

Or. sl

Pozměňovací návrh 37
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje v této souvislosti na výzvu k 
obezřetnosti, kterou vyhlásila 
koordinátorka studie INTERPHONE paní 
Elisabeth Cardisová, která na základě 
současných poznatků doporučuje, aby děti 
používaly mobilní telefony v rozumné míře 
a dávaly přednost pevným telefonním 
přístrojům;

9. upozorňuje v této souvislosti na výzvu k 
obezřetnosti, kterou vyhlásila 
koordinátorka studie INTERPHONE paní 
Elisabeth Cardisová, která na základě 
současných poznatků doporučuje, aby děti 
používaly mobilní a bezdrátové telefony v 
rozumné míře a dávaly přednost drátovým 
pevným telefonním přístrojům;

 Or. en

Pozměňovací návrh 38
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje rovněž Komisi, aby v zájmu 
zajištění politické účinnosti a rozpočtové 

11. navrhuje rovněž Komisi, aby v zájmu 
zajištění politické účinnosti a rozpočtové 



AM\763584CS.doc 21/25 PE418.284v01-00

CS

účelnosti přerozdělila finanční prostředky 
Společenství určené na provedení studií 
zabývajících se otázkou působení 
elektromagnetických polí a poskytla je na 
celoevropskou kampaň, která by mladým 
lidem poskytla informace o správném 
používání mobilního telefonu, jako jsou 
„hands-free“ sady, omezení délky 
telefonních hovorů a používání telefonů v 
místech s dobrým příjmem;

účelnosti přerozdělila finanční prostředky 
Společenství určené na provedení studií 
zabývajících se otázkou působení 
elektromagnetických polí a poskytla je na 
celoevropskou kampaň, která by mladým 
lidem poskytla informace o správném 
používání mobilního telefonu, jako jsou 
„hands-free“ sady, omezení délky 
telefonních hovorů, nenošení telefonů na 
těle, vypínání telefonů v době, kdy nejsou 
používány (například při výuce), a 
používání telefonů v místech s dobrým 
příjmem;

 Or. en

Pozměňovací návrh 39
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje rovněž Komisi, aby v zájmu 
zajištění politické účinnosti a rozpočtové 
účelnosti přerozdělila finanční prostředky 
Společenství určené na provedení studií 
zabývajících se otázkou působení 
elektromagnetických polí a poskytla je na 
celoevropskou kampaň, která by mladým 
lidem poskytla informace o správném 
používání mobilního telefonu, jako jsou
„hands-free“ sady, omezení délky 
telefonních hovorů a používání telefonů v 
místech s dobrým příjmem;

11. navrhuje rovněž Komisi, aby v zájmu 
zajištění politické účinnosti a rozpočtové 
účelnosti přerozdělila finanční prostředky 
Společenství určené na provedení studií 
zabývajících se otázkou působení 
elektromagnetických polí a poskytla jejich 
část na celoevropskou kampaň, která by 
mladým lidem poskytla informace o 
správném používání mobilního telefonu, 
jako je omezení používání mobilních 
telefonů, používání sad „hands-free“, 
omezení délky telefonních hovorů a 
používání telefonů v místech s dobrým 
příjmem;

 Or. en



PE418.284v01-00 22/25 AM\763584CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 40
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a.  v takovýchto osvětových kampaních 
by mladí Evropané také měli být 
seznamováni se zdravotními riziky 
souvisejícími s domácími spotřebiči a 
významem vypínání spotřebičů oproti 
jejich ponechávání v pohotovostním 
režimu;

 Or. en

Pozměňovací návrh 41
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá Komisi a členské státy, aby 
navýšily fondy pro výzkum a rozvoj, aby 
bylo možné zhodnotit možné dlouhodobé 
negativní účinky radiofrekvencí 
mobilních telefonů, dále žádá, aby zvýšily 
počet veřejných výzev ke zkoumání 
škodlivých účinků několikanásobné 
expozice různým zdrojům magnetického 
pole, zejména co se týče dětské populace;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b.  vyzývá Komisi, aby v souladu 
s normami energetické účinnosti 
elektrických a elektronických spotřebičů 
navrhla zákaz pohotovostního režimu u 
nových výrobků;

 Or. en

Pozměňovací návrh 43
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Mezinárodní komisi pro 
ochranu před neionizujícím zářením a 
Světovou zdravotnickou organizaci k větší 
průhlednosti a otevřenosti k dialogu se 
všemi zúčastněnými subjekty ve 
standardním prostředí;

 Or. en

Pozměňovací návrh 44
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. kritizuje některé příliš agresivní 
marketingové kampaně telefonních 
operátorů zahajované při příležitosti 
vánočních a novoročních oslav, jako je 
prodej telefonů určených výlučně pro děti a 
nabídka „volných minut“ zaměřená na 
dospívající mládež;

14. kritizuje některé příliš agresivní 
marketingové kampaně telefonních 
operátorů zahajované při příležitosti 
vánočních a novoročních oslav a jiných 
zvláštních příležitostí, jako je prodej 
telefonů určených výlučně pro děti a 
nabídka „volných minut“ zaměřená na 
dospívající mládež;



PE418.284v01-00 24/25 AM\763584CS.doc

CS

 Or. en

Pozměňovací návrh 45
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. ve snaze o stále lepší informování 
spotřebitelů požaduje úpravu technických 
norem CENELEC, které by zavedly 
povinnost uvádět vyzařovaný výkon 
a v případě všech bezdrátových přístrojů i 
skutečnost, že vyzařují mikrovlny;

16. ve snaze o stále lepší informování 
spotřebitelů požaduje úpravu technických 
norem CENELEC, které by zavedly 
přísnější normy a povinnost uvádět 
vyzařovaný výkon a v případě všech 
bezdrátových přístrojů i skutečnost, 
že vyzařují mikrovlny a zda jsou bezpečné 
pro těhotné ženy a děti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je velmi zaujat tím, že pojišťovací 
společnosti se snaží o to, aby pojistné 
smlouvy týkající se odpovědnosti za škodu 
nepokrývaly rizika spojená s 
elektromagnetickými poli, což jasně 
ukazuje, že evropští pojistitelé už uplatňují 
vlastní verzi zásady obezřetnosti;

18. naléhavě vyzývá pojišťovací 
společnosti, aby v pojistných smlouvách 
týkajících se odpovědnosti za škodu 
zohledňovaly rizika spojená s 
elektromagnetickými poli, protože v 
opačném případě by se jasně ukázalo, že 
evropští pojistitelé už uplatňují vlastní 
verzi zásady obezřetnosti;

 Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy, aby následovaly 
příklad Švédska a uznávaly osoby trpící 
nadměrnou citlivostí vůči účinkům 
elektromagnetického pole za zdravotně 
postižené a poskytovaly jim odpovídající 
ochranu a rovné příležitosti;

 Or. en
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