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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Teresa Riera Madurell 

v mene skupiny S&D 

 

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 sú 

neúplné a že sa do úvahy nevzali riziká, 

ako sú sekundárne udalosti, 

opotrebovanie materiálu, chyby 

v dôsledku zlyhania ľudského faktora, 

špecifické chyby vo vnútri nádob 

reaktorov a mnoho ďalších; preto 

zdôrazňuje, že aj keď je záťažový test 

úspešný, nebude zaručovať bezpečnosť 

jadrovej elektrárne; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Teresa Riera Madurell 

v mene skupiny S&D 

 

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. 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 povinnosť mať zaistené všetky 

finančné prostriedky, vo forme poistenia 

a prostredníctvom iných finančných 

nástrojov, 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; 

Or. en 

 

 


