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16.10.2013 A7-0303/143 

Изменение  143 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) гарантира, че оценките на дозите за 

практики, посочени в член 65, са 

възможно най-реалистични по 

отношение на типични представители; 

a) гарантира, че оценките на дозите за 

практики, посочени в член 65, са 

възможно най-реалистични по 

отношение на типични представители, 

без опасност от подценяване на 

нивата на риск при промяна на 

параметрите на облъчване; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Изменение  144 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 98 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Държавите членки гарантират 

предоставянето от страна на 

отговорните предприятия на 

финансовите ресурси, необходими за 

посрещане на преките и непреките 

разходи от един ядрен инцидент, за 

управлението на аварийната 

ситуация, за работите по 

възстановяването, за 

обезщетяването на всички 

материални и нематериални щети и 

за преодоляване на отрицателните 

последици за икономиката, по-

специално за селското стопанство и 

туризма. 

Or. en 



 

AM\1006925BG.doc  PE519.329v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

 

16.10.2013 A7-0303/145 

Изменение  145 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Приложение VІ – точка 3 – параграф 1 – буква a а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) радиологичните рискове за 

населението като цяло, предизвикани 

от освободената от уведомяване 

практика или от освобождаването 

от контрол на радиоактивни 

материали, са достатъчно ниски, за 

да не подлежат на регулиране; и 

Or. en 



 

AM\1006925BG.doc  PE519.329v01-00 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Изменение  146 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Приложение VІ – точка 3 – параграф 1 – буква a б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) радиологичните рискове за 

отделните лица и за населението 

като цяло, предизвикани от 

кумулативното въздействие на 

всички решения за освобождаване от 

уведомяване и от контрол, са 

достатъчно ниски, за да не подлежат 

на регулиране; и 

Or. en 

 


