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Pakeitimas  1 

Teresa Riera Madurell 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pabr÷žia, kad testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis n÷ra 

pilnutinis ir kad neatsižvelgiama į 

antrinius įvykius, medžiagų nusid÷v÷jimą, 

žmogiškąsias klaidas, konkrečius srautus 

reaktorių talpose ir daugelį kitų trūkumų; 

taigi pažymi, kad net jei branduolin÷ 

elektrin÷ s÷kmingai išlaiko testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis bandymą, 

tai n÷ra jos saugos garantija; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Teresa Riera Madurell 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. palankiai vertina Komisijos ketinimą 

siūlyti teis÷kūros procedūra priimamas ir 

su šia procedūra nesusijusias priemones 

branduolinio draudimo ir atsakomyb÷s 

srityje; primena, kad branduolin÷s 

pramon÷s civilin÷ atsakomyb÷ jau 

reglamentuojama tarptautin÷se 

konvencijose (Paryžiaus ir Vienos); tačiau 

mano, kad branduolinių įrenginių 

operatoriai ir atliekų tvarkymo licencijų 

tur÷tojai tur÷tų būti visiškai apsidraudę, 

taigi avarijų atveju žmon÷ms bei aplinkai 

padarytos žalos atlyginimą gal÷tų visiškai 

padengti; atsižvelgdamas į tai, ragina 

Komisiją tokį pasiūlymą pateikti iki 

2013 m. pabaigos; 

28. palankiai vertina Komisijos ketinimą 

siūlyti teis÷kūros procedūra priimamas ir 

su šia procedūra nesusijusias priemones 

branduolinio draudimo ir atsakomyb÷s 

srityje; primena, kad branduolin÷s 

pramon÷s civilin÷ atsakomyb÷ jau 

reglamentuojama tarptautin÷se 

konvencijose (Paryžiaus ir Vienos); tačiau 

mano, kad iš branduolinių įrenginių 

operatorių ir atliekų tvarkymo licencijų 

tur÷tojų reik÷tų reikalauti visų finansinių 

priemonių, t. y. draudimo ir kitų 

finansinių priemonių, parengties, kad 

avarijų atveju žmon÷ms bei aplinkai 

padarytos žalos atlyginimą gal÷tų visiškai 

padengti; atsižvelgdamas į tai, ragina 

Komisiją tokį pasiūlymą pateikti iki 

2013 m. pabaigos; 

Or. en 

 

 

 


