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Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. rõhutab, et vastupidavustestid on 

puudulikud ja arvesse ei võetud selliseid 

riske nagu teisesed sündmused, 

materjalide vananemine, inimlikud 

eksimused, konkreetsed defektid 

reaktorianumas ja paljusid muid puudusi; 

toonitab seetõttu, et edukalt läbitud 

vastupidavustest ei taga seda, et 

tuumarajatis on ohutu; 

Or. en 
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Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. kiidab sellega seoses heaks komisjoni 

kavatsuse esitada tuumakindlustuse ja -

vastutuse valdkonnas ettepanekuid 

õiguslike ja muude vahendite kohta; tuletab 

meelde, et tuumaenergiaalast 

tsiviilvastutust juba reguleeritakse 

rahvusvaheliste konventsioonidega (Pariisi 

ja Viini konventsioon); on sellegipoolest 

arvamusel, et tuumajaamade käitajatel ja 

tuumajäätmete käitlemisloa omanikel 

peaksid olema ette nähtud täielikud 

finantstagatised, mis võimaldavad neil 

täiel määral katta kõik kulud, mida neilt 

võib sisse nõuda õnnetuse korral inimestele 

ja keskkonnale tekitatud kahjude eest; 

palub komisjonil sellega seoses esitada 

vastavateemalised ettepanekud 2013. aasta 

lõpuks; 

28. kiidab sellega seoses heaks komisjoni 

kavatsuse esitada tuumakindlustuse ja -

vastutuse valdkonnas ettepanekuid 

õiguslike ja muude vahendite kohta; tuletab 

meelde, et tuumaenergiaalast 

tsiviilvastutust juba reguleeritakse 

rahvusvaheliste konventsioonidega (Pariisi 

ja Viini konventsioon); on sellegipoolest 

arvamusel, et tuumajaamade käitajatelt ja 

tuumajäätmete käitlemisloa omanikelt 

tuleks nõuda kõikide rahaliste vahendite 

olemasolu kindlustuse ja muude 

finantsinstrumentide kaudu, mis 

võimaldavad neil täiel määral katta kõik 

kulud, mida neilt võib sisse nõuda õnnetuse 

korral inimestele ja keskkonnale tekitatud 

kahjude eest; palub komisjonil sellega 

seoses esitada vastavateemalised 

ettepanekud 2013. aasta lõpuks; 

Or. en 

 

 

 


