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BG Единство в многообразието BG 

11.3.2013 B7-0086/3 

Изменение  3 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4а. подчертава, че стрес тестовете 

не осигуряват метод за сравняване на 

безопасността на различните 

централи, нито дават отговори на 

това колко са безопасни в 

действителност европейските 

централи; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.3.2013 B7-0086/4 

Изменение  4 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4б. изразява съжаление, че не е било 

поискано затваряне на ядрените 

електроцентрали, за които процесът 

на стрес тестовете е установил най-

сериозни опасения по отношение на 

безопасността; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.3.2013 B7-0086/5 

Изменение  5 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4в. признава, че докато ядрените 

електроцентрали и съоръжения 

продължават да работят, ще има 

остатъчен риск, колкото и далечен да 

е той, от тежка авария, независимо 

от резултатите от стрес 

тестовете; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Изменение  6 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4г. подчертава, че стрес тестовете 

не отчитат последиците от 

увреждане, по-специално тези, които 

са причинени от застаряването на 

централите/умората на материала, а 

разчитат на обосновките на 

безопасността на лицензите, 

притежавани от отделните 

централи, които в много случаи са с 

изтекъл срок; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Изменение  7 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12а. изразява дълбока загриженост от 

факта, че нито един отделен ядрен 

реактор не може гарантирано да 

издържи на катастрофа с голям 

товарен или пътнически самолет, 

нито пък да бъде напълно защитен от 

терористично нападение, саботаж 

или военно действие; 

Or. en
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BG Единство в многообразието BG 

11.3.2013 B7-0086/8 

Изменение  8 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава, че в ЕС повече от 100 

000 души живеят в радиус от 30 км 

около 47 атомни електроцентрали със 

111 реактора; изразява съжаление, че 

обхватът на стрес тестовете не е бил 

разширен, така че да включва и 

аварийна готовност извън централата, 

въпреки значението на този фактор за 

ограничаване на въздействието на 

потенциални ядрени аварии върху 

населението; приветства 

предприетата от Комисията, с 

подкрепа от ENSREG, инициатива за 

стартиране на проучване с акцент 

върху трансграничните региони в ЕС с 

оглед отправяне на препоръки, наред с 

другото относно превантивните 

мерки за аварийна готовност извън 

централата, до края на 2013 г. и 

призовава за оповестяване на 

резултатите от него до края на 2014 

г.; в тази връзка препоръчва да се 

осигури участието на компетентните 

трансгранични органи на национално и 

регионално равнище по отношение на 

техните планове за действие в областта 

на безопасността и опита в 

информационния и комуникационния 

процес, когато АЕЦ са разположени 

директно на националните граници; 

13. подчертава, че в ЕС повече от 100 

000 души живеят в радиус от 30 км 

около 47 атомни електроцентрали със 

111 реактора; изразява съжаление, че 

обхватът на стрес тестовете не е бил 

разширен, така че да включва и 

аварийна готовност извън централата, 

въпреки значението на този фактор за 

ограничаване на въздействието на 

потенциални ядрени аварии върху 

населението; призовава Комисията, 

като част от предстоящата 

директива за ядрената безопасност, 

да направи препоръки относно 

трансграничните и 

вътрешнодържавните превантивни 

мерки за аварийна готовност извън 

централата; в тази връзка препоръчва да 

се осигури участието на компетентните 

трансгранични органи на национално и 

регионално равнище по отношение на 

техните планове за действие в областта 

на безопасността и опита в 

информационния и комуникационния 

процес, когато АЕЦ са разположени 

директно на националните граници; 

Or. en 



 

AM\930110BG.doc  PE507.350v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.3.2013 B7-0086/9 

Изменение  9 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13а. настоятелно призовава 

Комисията да направи необходимите 

препоръки относно превантивните 

мерки за аварийна готовност извън 

централата, като се вземат предвид 

различните равнища на 

радиоактивност, 

продължителността на аварийната 

ситуация (дни, седмици, месеци), 

областите на пряка евакуация 

(например 5, 10, 20, 30, 30+ км радиус), 

критериите за приоритет при 

доброволна евакуация и критериите 

за наличие на хардуер (напр. 

транспортни средства); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Изменение  10 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24а. призовава за ефективна и 

амбициозна Директива за ядрената 

безопасност, която да гарантира най-

високо равнище на сигурност и 

безопасност на ядрените инсталации, 

по-специално чрез определянето и 

прилагането на задължителни 

стандарти за ядрена безопасност, 

които отразяват най-съвременните 

практики в ЕС в техническо, 

регулаторно и оперативно 

отношение; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Изменение  11 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25а. призовава Комисията да 

представи предложение за 

гарантиране на абсолютната 

ефективна функционална 

независимост на националните 

органи за ядрено регулиране от 

всякакви органи или институции, 

които насърчават или експлоатират 

ядрена енергия; в тази връзка 

призовава Комисията да разграничи 

собствените си задачи по насърчаване 

на ядрената енергия от тези в 

областта на безопасността, 

здравеопазването и опазването на 

околната среда; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Изменение  12 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. в тази връзка приветства 

намерението на Комисията да предложи 

законодателни и незаконодателни 

инструменти в областта на ядреното 

застраховане и отговорност; припомня, 

че гражданската отговорност в 

областта на ядрената енергетика 

вече е предмет на международни 

конвенции (от Париж и Виена); 

счита обаче, че ядрените оператори и 

притежателите на лиценз за обработка 

на ядрени отпадъци следва да имат 

пълни разпоредби за финансово 

обезпечение, които да им дават 

възможност напълно да покрият 

всички разходи, за които те 

отговарят по отношение на вреди, 

нанесени на хора и на околната среда в 

случай на авария; в тази връзка 

призовава Комисията да излезе с 

предложения по този въпрос до края на 

2013 г.; 

28. приветства намерението на 

Комисията да предложи 

законодателство в областта на 

ядреното застраховане и отговорност; 

подчертава, че от ядрените оператори 

и притежателите на лиценз за обработка 

на ядрени отпадъци следва да се 

изисква да имат всички финансови 

средства, чрез застрахователни и 

други финансови инструменти, за да 

посрещнат пълните разходи за 

вредите, нанесени на хора и на 

околната среда от аварии в техните 

съоръжения; в тази връзка призовава 

Комисията да излезе с предложения по 

този въпрос до края на 2013 г.; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Изменение  13 

Rebecca Harms 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в 

Европейския съюз и свързаните с тях дейности 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава държавите членки да се 

съгласят Парламентът да участва 

активно в приемането на актове, за 

които решение се взема съгласно 

Договора за създаване на 

Европейската общност за атомна 

енергия (Договора за Евратом); 

29. призовава ЕС и неговите държави 

членки да третират ядрената енергия 

като всеки друг източник на енергия 

съгласно Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, в интерес на демокрацията, 

участието на Европейския 

парламент, прозрачността и пълния 

достъп на обществеността до 

информация; 

Or. en 

 

 

 


