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Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. understreger, at de gennemførte 

stresstest er ufuldstændige, og at risici 

såsom sekundære begivenheder, materiel 

forringelse, menneskelige fejl, bestemte 

mangler inde i reaktortankene og mange 

andre mangler ikke blev taget i 

betragtning; understreger derfor, at selv 

om den gennemføres med succes, vil en 

stresstest ikke garantere for sikkerheden 

af et nukleart anlæg; 

Or. en 
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Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens hensigt om at foreslå 

lovgivning og ikke-lovgivningsmæssige 

foranstaltninger inden for nuklear 

forsikring og ansvar; minder om, at 

civilretligt ansvar for nuklear skade 

allerede er underlagt internationale 

konventioner (Paris og Wien); mener dog, 

at de nukleare anlæg og indehaverne af 

tilladelser til håndtering af nukleart affald 

bør have alle de finansielle 

sikkerhedsbestemmelser på plads til fuldt 

ud at kunne dække alle omkostninger, som 

de er erstatningsansvarlige for i forbindelse 

med skader på mennesker og miljø i 

tilfælde af en ulykke; anmoder i denne 

sammenhæng Kommissionen om at 

fremsætte forslag i denne henseende inden 

udgangen af 2013; 

28. glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens hensigt om at foreslå 

lovgivning og ikke-lovgivningsmæssige 

foranstaltninger inden for nuklear 

forsikring og ansvar; minder om, at 

civilretligt ansvar for nuklear skade 

allerede er underlagt internationale 

konventioner (Paris og Wien); mener dog, 

at de nukleare anlæg og indehaverne af 

tilladelser til håndtering af nukleart affald 

bør forpligtes til at have alle de finansielle 

midler på plads, gennem forsikring og 

andre finansielle instrumenter, til fuldt ud 

at kunne dække alle omkostninger, som de 

er erstatningsansvarlige for i forbindelse 

med skader på mennesker og miljø i 

tilfælde af en ulykke; anmoder i denne 

sammenhæng Kommissionen om at 

fremsætte forslag i denne henseende inden 

udgangen af 2013; 

Or. en 

 

 


