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Módosítás  1 
Teresa Riera Madurell 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0086/2013 
Amalia Sartori 
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében 

az Európai Unión belüli atomerımővek kockázat- és biztonsági értékelése (ellenálló-

képességi próbák) és kapcsolódó tevékenységek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4a. hangsúlyozza, hogy az ellenálló-

képességi próbák nem teljes körőek és 

nem vesznek számításba olyan 

kockázatokat, amelyek másodlagos 

eseményekbıl, anyagromlásból, emberi 

hibákból, reaktortartályokon belüli 

speciális hibákból és sok egyéb 

hiányosságból adódnak; hangsúlyozza 

ezért, hogy még a sikeres ellenálló-

képességi próbák sem garantálják az 

atomerımővek biztonságát; 

Or. en 
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Módosítás  2 
Teresa Riera Madurell 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0086/2013 
Amalia Sartori 
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében 

az Európai Unión belüli atomerımővek kockázat- és biztonsági értékelése (ellenálló-

képességi próbák) és kapcsolódó tevékenységek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
28 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. ebben az összefüggésben üdvözli a 

Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási 

és nem jogalkotási eszközökre vonatkozó 

javaslatot nyújt be a nukleáris biztosítás és 

felelısségvállalás terén; emlékeztet arra, 

hogy a nukleáris polgári jogi 

felelısségvállalásra már jelenleg is 

vonatkoznak nemzetközi (párizsi és bécsi) 

egyezmények; úgy véli azonban, hogy az 

atomerımő-üzemeltetıknek és a 

hulladékgazdálkodási engedélyeseknek 

teljes körő pénzügyi biztosítékkal kell 

rendelkezniük annak érdekében, hogy 

minden olyan költséget fedezni tudjanak, 

amelyért baleset esetén az embereknek és a 

természetnek okozott károk kapcsán 

felelısek; e tekintetben felhívja a 

Bizottságot, hogy legkésıbb 2013 végéig 

nyújtson be erre irányuló javaslatot; 

28. ebben az összefüggésben üdvözli a 

Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási 

és nem jogalkotási eszközökre vonatkozó 

javaslatot nyújt be a nukleáris biztosítás és 

felelısségvállalás terén; emlékeztet arra, 

hogy a nukleáris polgári jogi 

felelısségvállalásra már jelenleg is 

vonatkoznak nemzetközi (párizsi és bécsi) 

egyezmények; úgy véli azonban, hogy az 

atomerımő-üzemeltetıktıl és a 

hulladékgazdálkodási engedélyesektıl 

meg kell követelni, hogy rendelkezzenek a 

megfelelı pénzügyi háttérrel – biztosítás 

és egyéb pénzügyi eszközök révén – annak 

érdekében, hogy minden olyan költséget 

fedezni tudjanak, amelyért baleset esetén 

az embereknek és a természetnek okozott 

károk kapcsán felelısek; e tekintetben 

felhívja a Bizottságot, hogy legkésıbb 

2013 végéig nyújtson be erre irányuló 

javaslatot; 

Or. en 

 

 


