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16.10.2013 A7-0303/143 

Módosítás  143 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) biztosítja, hogy a 65. cikkben említett 

gyakorlati eljárásokra vonatkozó 

dózisbecslések a reprezentatív személyekre 

nézve olyan valósághőek legyenek, 

amennyire az csak lehetséges; 

a) biztosítja, hogy a 65. cikkben említett 

gyakorlati eljárásokra vonatkozó 

dózisbecslések a reprezentatív személyekre 

nézve olyan valósághőek legyenek, 

amennyire az csak lehetséges, anélkül, 

hogy a sugárterhelés paramétereinek 

változása esetén fennállna a kockázati 

szintek alábecslésének veszélye; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Módosítás  144 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

felelıs vállalkozások rendelkezésre 

bocsássák a nukleáris balesetek közvetlen 

és közvetett költségeinek elıteremtéséhez 

szükséges pénzügyi forrásokat, valamint 

biztosítják a vészhelyzeti szakasz kezelését, 

a sugárterhelés-csökkentı munkálatokat, 

az összes anyagi és nem anyagi jellegő kár 

megtérítését, a gazdaságra, és különösen a 

mezıgazdaságra és az idegenforgalomra 

gyakorolt negatív hatások kezelését. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Módosítás  145 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – a a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a mentesített gyakorlati eljárás vagy 

az engedélyezett gyakorlati eljárás során 

felszabaduló radioaktív anyagok a 

lakosság egésze számára olyan csekély 

mértékő radiológiai kockázatot 

jelentenek, hogy az szabályozási 

szempontból már nem vet fel aggályokat; 

valamint 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Módosítás  146 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – a b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) az összes mentesítési határozat és 

engedélyezett gyakorlati eljárás együttes 

hatása az egyének, illetve a lakosság 

egésze számára olyan csekély mértékő 

radiológiai kockázatot jelent, hogy az 

szabályozási szempontból már nem vet fel 

aggályokat; valamint 

Or. en 

 

 

 


