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Изменение  1 

Teresa Riera Madurell 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4а. подчертава, че стрес тестовете 

са непълни и че рискове като 

вторични събития, съществено 

влошаване, човешки грешки, 

специфични дефекти вътре в корпуса 

на реакторите и много други 

недостатъци не са били взети под 

внимание; затова подчертава, че дори 

да е успешен, стрес тестът не 

гарантира безопасността на 

ядрената електроцентрала; 

Or. en 
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Изменение  2 

Teresa Riera Madurell 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. в тази връзка приветства 

намерението на Комисията да предложи 

законодателни и незаконодателни 

инструменти в областта на ядреното 

застраховане и отговорност; припомня, 

че гражданската отговорност в областта 

на ядрената енергетика вече е предмет 

на международни конвенции (от Париж 

и Виена) счита обаче, че ядрените 

оператори и притежателите на лиценз за 

обработка на ядрени отпадъци следва да 

имат пълни разпоредби за финансово 

обезпечение, които да им дават 

възможност напълно да покрият всички 

разходи, за които те отговарят по 

отношение на вреди, нанесени на хора и 

на околната среда в случай на авария; в 

тази връзка призовава Комисията да 

излезе с предложения по този въпрос до 

края на 2013 г.; 

28. в тази връзка приветства 

намерението на Комисията да предложи 

законодателни и незаконодателни 

инструменти в областта на ядреното 

застраховане и отговорност; припомня, 

че гражданската отговорност в областта 

на ядрената енергетика вече е предмет 

на международни конвенции (от Париж 

и Виена); счита обаче, че от ядрените 

оператори и притежателите на лиценз за 

обработка на ядрени отпадъци следва да 

се изисква да имат всички финансови 

средства, чрез застрахователни и 

други финансови инструменти, които 

да им дават възможност напълно да 

покрият всички разходи, за които те 

отговарят по отношение на вреди, 

нанесени на хора и на околната среда в 

случай на авария; в тази връзка 

призовава Комисията да излезе с 

предложения по този въпрос до края на 

2013 г.; 

Or. en 

 

 


