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16.10.2013 A7-0303/143 

Poprawka  143 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikającymi z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 66 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) dba o to, by szacunki dotyczące dawek 

w przypadku rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 65, były tak 

realistyczne, jak to moŜliwe w odniesieniu 

do osób reprezentatywnych; 

(a) dba o to, by szacunki dotyczące dawek 

w przypadku rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 65, były tak 

realistyczne, jak to moŜliwe w odniesieniu 

do osób reprezentatywnych, bez 

powodowania niebezpieczeństwa 

niedocenienia poziomów ryzyka w 

przypadku zmiany parametrów naraŜenia; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Poprawka  144 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikającymi z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 98 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie dbają o to, by 

właściwe przedsiębiorstwa zapewniły im 

zasoby finansowe konieczne do stawienia 

czoła bezpośrednim i pośrednim kosztom 

wypadku jądrowego, zarządzania sytuacją 

nadzwyczajną, dokonaniu prac 

naprawczych, zapewnienia odszkodowań 

za straty materialne i niematerialne oraz 

przezwycięŜenia negatywnych skutków dla 

gospodarki, zwłaszcza dla rolnictwa i 

turystyki. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Poprawka  145 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikającymi z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – punkt 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (aa) zagroŜenia radiologiczne dla 

społeczeństwa jako całości, powodowane 

przez daną działalność objętą 

wyłączeniem lub uwolnienie materiałów 

promieniotwórczych, są wystarczająco 

niskie, aby nie podlegały regulacji; oraz 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Poprawka  146 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikającymi z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – punkt 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ab) zagroŜenia radiologiczne dla osób i 

społeczności, powodowane 

skumulowanymi skutkami ogółu decyzji o 

objęciu wyłączeniem i uwolnieniu, są 

wystarczająco niskie, aby nie podlegały 

regulacji; oraz 

Or. en 

 

 


