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Paragrafu 4a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4a. Jenfasizza li l-istress tests mhumiex 

kompluti u li r-riskji bħal avvenimenti 

sekondarji, id-deterjorazzjoni tal-

materjali, l-iŜball tal-bniedem, difetti 

speëifiëi fil-kontenituri tar-reatturi u 

ħafna nuqqasijiet oħrajn ma tqiesux; 

jenfasizza, għalhekk, li anki jekk jirnexxi, 

stress test ma jiggarantix is-sikurezza ta’ 

impjant nukleari; 

Or. en 
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Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa’, f'dan il-kuntest, l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li tipproponi strumenti 

leāiŜlattivi u non-leāiŜlattivi fil-qasam tal-

assigurazzjoni u r-responsabbiltà nukleari; 

ifakkar li r-responsabilità ëivili nukleari 

hija diāà suāāetta għal konvenzjonijiet 

internazzjonali (ta' Pariāi u ta' Vjenna); 

jemmen, madankollu, li l-operaturi 

nukleari u d-detenturi tal-liëenzji għall-

āestjoni tal-iskart għandu jkollhom 

dispoŜizzjonijiet ta’ sigurtà finanzjarja 

sħiħa stabbiliti biex ikunu jistgħu jkopru 

kompletament l-ispejjeŜ kollha li huma 

responsabbli għalihom fir-rigward tal-ħsara 

kkawŜata lill-persuni u lill-ambjent fil-kaŜ 

ta' inëident; jistaqsi lill-Kummissjoni, f’dan 

il-kuntest, biex tressaq proposti dwar il-

kwistjoni sa tmiem l-2013; 

28. Jilqa’, f'dan il-kuntest, l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li tipproponi strumenti 

leāiŜlattivi u non-leāiŜlattivi fil-qasam tal-

assigurazzjoni u r-responsabbiltà nukleari; 

ifakkar li r-responsabilità ëivili nukleari 

hija diāà suāāetta għal konvenzjonijiet 

internazzjonali (ta' Pariāi u ta' Vjenna); 

jemmen, madankollu, li l-operaturi 

nukleari u d-detenturi tal-liëenzji għall-

āestjoni tal-iskart għandhom ikunu 

mitluba li jkollhom il-mezzi finanzjarji 

kollha stabbiliti, permezz tal-

assigurazzjoni u strumenti finanzjarji 

oħrajn, biex ikunu jistgħu jkopru 

kompletament l-ispejjeŜ kollha li huma 

responsabbli għalihom fir-rigward tal-ħsara 

kkawŜata lill-persuni u lill-ambjent fil-kaŜ 

ta' inëident; jistaqsi lill-Kummissjoni, f’dan 

il-kuntest, biex tressaq proposti dwar il-

kwistjoni sa tmiem l-2013; 

Or. en 

 

 


