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Pozměňovací návrh  1 

Teresa Riera Madurell 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že zátěžové testy jsou 

neúplné a že opomenuly rizika, jako jsou 

druhotné události, poškození materiálu, 

selhání lidského faktoru, specifické 

závady uvnitř nádob jaderných reaktorů a 

mnoho dalších nedostatků; proto 

upozorňuje, že ani úspěšné absolvování 

zátěžových testů nezaručuje bezpečnost 

jaderné elektrárny; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0086/2 

Pozměňovací návrh  2 

Teresa Riera Madurell 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“) jaderných elektráren v Evropské unii a 

činnosti související 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá v této souvislosti záměr Komise 

navrhnout legislativní a nelegislativní 

nástroje v oblasti pojištění a ručení 

v jaderné oblasti; připomíná, že 

občanskoprávní odpovědnost v jaderné 

oblasti již nyní upravují mezinárodní 

dohody (Pařížská a Vídeňská úmluva); je 

ovšem přesvědčen o tom, že pro 

provozovatele jaderných elektráren a 

držitele povolení pro nakládání s odpadem 

by měla být zavedena ustanovení 

o finančním zajištění, která by jim 

umožňovala zcela pokrýt veškeré náklady 

na škody způsobené lidem a životnímu 

prostředí v případě nehody; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby v této věci 

předložila do konce roku 2013 návrhy; 

28. vítá v této souvislosti záměr Komise 

navrhnout legislativní a nelegislativní 

nástroje v oblasti pojištění a ručení 

v jaderné oblasti; připomíná, že 

občanskoprávní odpovědnost v jaderné 

oblasti již nyní upravují mezinárodní 

dohody (Pařížská a Vídeňská úmluva); je 

ovšem přesvědčen o tom, že pro 

provozovatele jaderných elektráren a 

držitele povolení pro nakládání s odpadem 

by měla být stanovena povinnost mít 

zajištěny veškeré finanční prostředky, ve 

formě pojištění nebo prostřednictvím 

jiných finančních nástrojů, které by jim 

umožňovaly zcela pokrýt veškeré náklady 

na škody způsobené lidem a životnímu 

prostředí v případě nehody; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby v této věci 

předložila do konce roku 2013 návrhy; 

Or. en 

 

 


