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16.10.2013 A7-0303/143 

Predlog spremembe  143 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 66 – odstavek 3 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotovijo, da so ocene doz zaradi 

dejavnosti iz člena 65 čim bolj realne za 

reprezentativne osebe; 

(a) zagotovijo, da so ocene doz zaradi 

dejavnosti iz člena 65 čim bolj realne za 

reprezentativne osebe, brez nevarnosti, da 

bi bile ravni tveganja podcenjene v 

primeru spremembe parametrov 

izpostavljenosti; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Predlog spremembe  144 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 98 – odstavek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice zagotovijo, da jim 

odgovorna podjetja dajo na voljo potrebna 

finančna sredstva za neposredne in 

posredne stroške jedrske nesreče, 

upravljanje izrednega dogodka, 

sanacijska dela, odškodnine za vso 

materialno in nematerialno škodo ter za 

obravnavo negativnih posledic za 

gospodarstvo, zlasti za kmetijstvo in 

turizem. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Predlog spremembe  145 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Priloga VI – točka 3 – odstavek 1 – točka (aa) (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) radiološka tveganja za celotno 

prebivalstvo, ki jih je povzročila izvzeta 

dejavnost ali odprava nadzora za 

radioaktivne materiale, so dovolj nizka, da 

ne zahtevajo regulativnega nadzora; ter 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Predlog spremembe  146 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Priloga VI – točka 3 – odstavek 1 – točka (ab) (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) radiološka tveganja za posameznike 

in celotno prebivalstvo, ki so jih skupaj 

povzročile vse odločitve o izvzetju in 

odpravi nadzora, so dovolj nizka, da ne 

zahtevajo regulativnega nadzora; ter 

Or. en 

 

 


