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Ustęp 4 a (nowy) 
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  4a. podkreśla, Ŝe testy wytrzymałościowe 

są niekompletne i Ŝe nie zostały w nich 

uwzględnione takie zagroŜenia jak 

zdarzenia wtórne, zniszczenia materialne, 

błędy ludzkie, konkretne usterki wewnątrz 

zbiornika reaktora i wiele innych; w 

związku z tym podkreśla, Ŝe nawet jeśli 

test wytrzymałościowy wypadnie 

pomyślnie, nie stanowi on gwarancji 

bezpieczeństwa elektrowni jądrowej; 

Or. en 
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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 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 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 

 

 


