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16.10.2013 A7-0303/143 

Amendement  143 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ziet de betrokken autoriteit erop toe dat 

er voor representatieve personen zo 

realistisch mogelijk ramingen van de doses 

als gevolg van de in artikel 65 bedoelde 

handelingen worden opgesteld; 

(a) ziet de betrokken autoriteit erop toe dat 

er voor representatieve personen zo 

realistisch mogelijk ramingen van de doses 

als gevolg van de in artikel 65 bedoelde 

handelingen worden opgesteld en vermijdt 

zij het risico dat ingeval van wijziging van 

de blootstellingsparameters de 

risiconiveaus te laag worden ingeschat; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Amendement  144 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat zij 

door de betrokken bedrijven van de 

nodige financiële middelen worden 

voorzien om de directe en indirecte 

onkosten van een kernongeval te dekken, 

de noodfase in goede banen te leiden, 

herstelwerkzaamheden uit te voeren, alle 

materiële en immateriële schade te 

vergoeden en de negatieve gevolgen voor 

de economie, met name voor de 

landbouwsector en voor het toerisme, op 

te vangen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

16.10.2013 A7-0303/145 

Amendement  145 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – punt 3 – paragraaf 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) de door de vrijgestelde handeling 

of de vrijgave van radioactief materiaal 

veroorzaakte radiologische risico's voor 

de bevolking in haar geheel zijn zo laag 

dat zij niet onder regelgeving behoeven te 

vallen; alsmede 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Amendement  146 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – punt 3 – paragraaf 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) de door alle 

vrijstellingsbeslissingen en vrijgaven 

veroorzaakte radiologische risico's voor 

personen en voor de bevolking in haar 

geheel zijn zo laag dat zij niet onder 

regelgeving behoeven te vallen; alsmede 

Or. en 

 

 

 


