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Alteração  1 

Teresa Riera Madurell 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Salienta que os testes de resistência 

não são exaustivos e que alguns riscos 

não foram tidos em consideração, tais 

como acontecimentos secundários, a 

deterioração dos materiais, erros 

humanos e defeitos específicos no interior 

das cubas dos reatores, a par de muitas 

outras lacunas; sublinha, por 

conseguinte, que mesmo que um teste de 

resistência seja bem-sucedido, não serve 

de garante para a segurança de uma 

central nuclear; 

Or. en 
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Alteração  2 

Teresa Riera Madurell 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Congratula-se, a este respeito, com a 

intenção da Comissão de propor 

instrumentos legislativos e não legislativos 

em matéria de seguros e de 

responsabilidade no domínio da energia 

nuclear; relembra que a responsabilidade 

civil no âmbito do setor nuclear está já 

sujeita a convenções internacionais (Paris e 

Viena); considera, porém, que os 

operadores nucleares e os titulares de 

licenças relativas à gestão de resíduos 

nucleares devem ter à disposição garantias 

financeiras que lhes permitam cobrir 

integralmente todos os custos pelos quais 

são responsáveis, no que se refere a danos 

para as pessoas e para o meio ambiente em 

caso de acidente; convida a Comissão, 

neste contexto, a apresentar propostas 

sobre esta questão até ao final de 2013; 

28. Congratula-se, a este respeito, com a 

intenção da Comissão de propor 

instrumentos legislativos e não legislativos 

em matéria de seguros e de 

responsabilidade no domínio da energia 

nuclear; relembra que a responsabilidade 

civil no âmbito do setor nuclear está já 

sujeita a convenções internacionais (Paris e 

Viena); considera, porém, que se deve 

exigir aos operadores nucleares e aos 

titulares de licenças relativas à gestão de 

resíduos nucleares que tenham à 

disposição todos os meios financeiros, 

nomeadamente através de seguros e 

outros instrumentos financeiros, que lhes 

permitam cobrir integralmente todos os 

custos pelos quais são responsáveis, no que 

se refere a danos para as pessoas e para o 

meio ambiente em caso de acidente; 

convida a Comissão, neste contexto, a 

apresentar propostas sobre esta questão até 

ao final de 2013; 

Or. en 

 

 


