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Grozījums Nr.  1 

Teresa Riera Madurell 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a uzsver, ka noturības testi ir nepilnīgi 

un tajos netika Ħemti vērā tādi riski kā 

sekundāri notikumi, materiāla 

nolietojums, cilvēku kĜūdas, īpaši 

bojājumi reaktora tilpnēs un daudzi citi 

trūkumi; tāpēc uzsver, ka pat sekmīgi 

noturības testi negarantē 

kodolspēkstacijas drošību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Teresa Riera Madurell 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu ierosināt normatīvus un 
nenormatīvus instrumentus 
kodolapdrošināšanas un kodolatbildības 
jomā; atgādina, ka civiltiesisko atbildību 
kodolenerăijas jomā jau nosaka 
starptautiskas konvencijas (Parīzes un 
Vīnes); taču uzskata, ka kodoliekārtu 
operatoriem un licencētiem kodolatkritumu 
apsaimniekotājiem ir jābūt pilnīgam 

finansiālam nodrošinājumam, lai tie 
varētu pilnībā segt visas izmaksas, par 
kurām tie ir atbildīgi saistībā ar kaitējumu, 
kas avārijas gadījumā radīts cilvēkiem un 
videi; šajā sakarībā aicina Komisiju līdz 
2013. gadam iesniegt priekšlikumus par šo 
jautājumu; 

28. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu ierosināt normatīvus un 
nenormatīvus instrumentus 
kodolapdrošināšanas un kodolatbildības 
jomā; atgādina, ka civiltiesisko atbildību 
kodolenerăijas jomā jau nosaka 
starptautiskas konvencijas (Parīzes un 
Vīnes); taču uzskata, ka ir jāprasa, lai 
kodoliekārtu operatoriem un licencētiem 
kodolatkritumu apsaimniekotājiem ir visi 
finanšu līdzekĜi apdrošināšanas un citu 

finanšu instrumentu veidā, lai tie varētu 
pilnībā segt visas izmaksas, par kurām tie 
ir atbildīgi saistībā ar kaitējumu, kas 
avārijas gadījumā radīts cilvēkiem un 
videi; šajā sakarībā aicina Komisiju līdz 
2013. gadam iesniegt priekšlikumus par šo 
jautājumu; 

Or. en 

 
 


