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Amendement  1 

Teresa Riera Madurell 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. benadrukt dat de stresstests 

onvolledig zijn en dat er geen rekening is 

gehouden met risico's als indirecte 

gebeurtenissen, slijtage, menselijke 

fouten, concrete mankementen in de 

reactorvaten en tal van andere 

tekortkomingen; onderstreept dan ook dat 

een stresstest, zelfs als die geslaagd is, 

geen garantie is voor de veiligheid van 

een kerncentrale; 

Or. en 
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Amendement  2 

Teresa Riera Madurell 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is in dit verband ingenomen met de 

intentie van de Commissie om voorstellen 

te ontwikkelen voor wetgevings- en niet-

wetgevingsinstrumenten op het vlak van 

nucleaire verzekeringen en 

aansprakelijkheid; wijst erop dat nucleaire 

aansprakelijkheid van burgers al is 

opgenomen in internationale verdragen 

(Parijs en Wenen); is evenwel van oordeel 

dat exploitanten van kerncentrales en 

afvalverwerkers over waterdichte 

financiële voorzieningen moeten 

beschikken om in het geval van een 

ongeluk alle kosten te kunnen vergoeden 

van schade aan mensen en het milieu 

waarvoor zij de aansprakelijkheid dragen; 

verzoekt de Commissie in dit verband 

hiervoor ten laatste eind 2013 voorstellen 

uit te werken en voor te leggen; 

28. is in dit verband ingenomen met de 

intentie van de Commissie om voorstellen 

te ontwikkelen voor wetgevings- en niet-

wetgevingsinstrumenten op het vlak van 

nucleaire verzekeringen en 

aansprakelijkheid; wijst erop dat nucleaire 

aansprakelijkheid van burgers al is 

opgenomen in internationale verdragen 

(Parijs en Wenen); is evenwel van oordeel 

dat exploitanten van kerncentrales en 

afvalverwerkers moeten worden verplicht 

om door middel van verzekeringen en 

andere financiële instrumenten over alle 

nodige financiële middelen te beschikken 

om in het geval van een ongeluk alle 

kosten te kunnen vergoeden van schade 

aan mensen en het milieu waarvoor zij de 

aansprakelijkheid dragen; verzoekt de 

Commissie in dit verband hiervoor ten 

laatste eind 2013 voorstellen uit te werken 

en voor te leggen; 

Or. en 

 

 


