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16.10.2013 A7-0303/143 

Ändringsförslag  143 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 66 – punkt 3 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) säkerställa att dosuppskattningarna för 

de verksamheter som nämns i artikel 65 

görs så realistiska som möjligt för 

representativa personer, 

(a) säkerställa att dosuppskattningarna för 

de verksamheter som nämns i artikel 65 

görs så realistiska som möjligt för 

representativa personer, utan att detta 

medför risk för att risknivån underskattas 

i händelse att exponeringsparametrarna 

ändras, 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Ändringsförslag  144 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 98 – punkt 4a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Medlemsstaterna ska se till att de 

tillhandahålls tillräckliga ekonomiska 

medel från de ansvariga företagen för att 

täcka de direkta och indirekta 

kostnaderna vid en kärnteknisk olycka, 

kostnaderna för hanteringen av den 

kritiska fasen, saneringsarbetet, 

ersättning för samtliga materiella och 

immateriella skador samt de negativa 

konsekvenserna för ekonomin, särskilt för 

jordbruket och turismen. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Ändringsförslag  145 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Bilaga VI – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) De radiologiska riskerna som den 

undantagna verksamheten eller 

friklassningen av radioaktiva material 

medför för befolkningen som helhet är så 

små att de inte behöver regleras.  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Ändringsförslag  146 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Bilaga VI – punkt 3 – stycke 1 – led ab (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) De radiologiska riskerna som alla 

beslut om undantag och friklassning 

tillsammans medför för individer och 

befolkningen som helhet är så små att de 

inte behöver regleras.  

Or. en 

 


