
 

AM\930113EL.doc  PE507.350v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

11.3.2013 B7-0086/1 

Τροπολογία  1 

Teresa Riera Madurell 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D  

 

Πρόταση ψηφίσµατος  B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4α. επισηµαίνει ότι η προσοµοίωση 
εκτάκτων καταστάσεων είναι ατελής και 
ότι κίνδυνοι όπως δευτερογενή συµβάντα, 
φθορά υλικού, ανθρώπινα σφάλµατα, 
ειδικά ελαττώµατα εντός των δοχείων 
αντιδραστήρα και πολλά άλλα 
ελαττώµατα δεν ελήφθησαν υπόψη· 
υπογραµµίζει, κατά συνέπεια, ότι ακόµη 
και η επιτυχής ολοκλήρωση της 
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων 
δεν εγγυάται την ασφάλεια ενός 
πυρηνοηλεκτρικού σταθµού· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

28. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 

νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέσα όσον 
αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι 

ζηµιών στον πυρηνικό τοµέα· υπενθυµίζει 

ότι η αστική ευθύνη από την πυρηνική 

ενέργεια υπόκειται ήδη σε διεθνείς 

συµβάσεις (των Παρισίων και της 

Βιέννης)· θεωρεί ωστόσο ότι για τους 
φορείς εκµετάλλευσης πυρηνικών 

εγκαταστάσεων και τους κατόχους άδειας 

πυρηνικών αποβλήτων πρέπει να ισχύουν 
διατάξεις για πλήρη χρηµατοοικονοµική 
ασφάλεια για να καθίσταται δυνατόν να 
καλύπουν πλήρως παντός είδους κόστος 
για το οποίο καλούνται να προβούν σε 
αποζηµίωση για βλάβη σε ανθρώπους και 

το περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήµατος· 

καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να 

υποβάλει σχετικές προτάσεις µέχρι το 

τέλος του 2013· 

28. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 

νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέσα όσον 
αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι 

ζηµιών στον πυρηνικό τοµέα· υπενθυµίζει 

ότι η αστική ευθύνη από την πυρηνική 

ενέργεια υπόκειται ήδη σε διεθνείς 

συµβάσεις (των Παρισίων και της 

Βιέννης)· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να 
απαιτηθεί από τους φορείς εκµετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους 

κατόχους άδειας πυρηνικών αποβλήτων να 
έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
απαραίτητα οικονοµικά µέσα, µέσω 
ασφάλισης και άλλων χρηµατοδοτικών 
µέσων, για να καθίσταται δυνατόν να 
καλύπτουν πλήρως παντός είδους κόστος 

για το οποίο καλούνται να προβούν σε 

αποζηµίωση για βλάβη σε ανθρώπους και 

το περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήµατος· 

καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να 

υποβάλει σχετικές προτάσεις µέχρι το 

τέλος του 2013· 
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