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Ændringsforslag  3 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. understreger, at stresstesten ikke 

tilvejebringer en metode til at 

sammenligne sikkerheden af forskellige 

anlæg og heller ikke giver svar på, hvor 

sikre europæiske anlæg reelt er; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Ændringsforslag  4 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4b. beklager, at man ikke anmodede om at 

få lukket de nukleare anlæg, hvor de mest 

alvorlige sikkerhedsproblemer blev påvist 

under stresstesten; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Ændringsforslag  5 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4c. erkender, at der altid vil være en 

omend lille risiko for en alvorlig ulykke, 

så længe atomkraftværker og -anlæg er i 

drift, uanset resultaterne af stresstestene; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Ændringsforslag  6 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4d. understreger, at stresstestene ikke 

tager højde for virkningerne af 

forringelse, særlig som følge af 

anlæggenes aldring og materialetræthed, 

men er baseret på risikoanalysen i 

forbindelse med de enkelte anlægs 

licenser, som ofte er forældede; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Ændringsforslag  7 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. er dybt bekymret over, at ikke en 

eneste atomreaktor kan garanteres at 

modstå nedstyrtning af store cargofly eller 

store passagerfly, eller kan være fuldt 

beskyttet mod terrorangreb, sabotage eller 

krigshandlinger; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Ændringsforslag  8 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. understreger, at 47 nukleare anlæg i EU 

med i alt 111 reaktorer har mere end 100 

000 borgere boende inden for en radius på 

30 km; beklager, at omfanget af 

stresstestene ikke blev udvidet til 

nødberedskab uden for produktionsstedet 

på trods af deres store betydning for at 

begrænse følgerne af atomulykker for 

befolkningen; bifalder Kommissionens 

initiativ med støtte fra ENSREG til at 

iværksætte en undersøgelse, der fokuserer 

på grænseoverskridende regioner i EU 

med henblik på at fremsætte henstillinger, 

herunder om forebyggende 

foranstaltninger ved nødsituationer uden 

for produktionsstedet indtil udgangen af 

2013, og anmoder om, at der 

offentliggøres resultater inden udgangen 

af 2014; anbefaler i denne forbindelse at 

sikre inddragelse af de 

grænseoverskridende kompetente 

myndigheder på nationalt og regionalt 

niveau, hvad angår deres 

sikkerhedshandlingsplaner og erfaringer 

inden for informations- og 

kommunikationsprocesser vedrørende 

nukleare anlæg, der befinder sig direkte på 

nationale grænser; 

13. understreger, at 47 nukleare anlæg i EU 

med i alt 111 reaktorer har mere end 100 

000 borgere boende inden for en radius på 

30 km; beklager, at omfanget af 

stresstestene ikke blev udvidet til 

nødberedskab uden for produktionsstedet 

på trods af deres store betydning for at 

begrænse følgerne af atomulykker for 

befolkningen; anmoder Kommissionen 

om, som led i det kommende direktiv om 

nuklear sikkerhed, at fremsætte 

henstillinger om grænseoverskridende og 

nationale forebyggende foranstaltninger 

ved nødsituationer uden for 

produktionsstedet; anbefaler i denne 

forbindelse at sikre inddragelse af de 

grænseoverskridende kompetente 

myndigheder på nationalt og regionalt 

niveau, hvad angår deres 

sikkerhedshandlingsplaner og erfaringer 

inden for informations- og 

kommunikationsprocesser vedrørende 

nukleare anlæg, der befinder sig direkte på 

nationale grænser; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Ændringsforslag  9 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at fremsætte de 

nødvendige henstillinger til forebyggende 

foranstaltninger ved nødsituationer uden 

for produktionsstedet, idet der tages 

hensyn til forskellige niveauer af 

radioaktivitet, nødsituationens varighed 

(dage, uger, måneder), områder med 

direkte evakuering (f.eks. 5, 10, 20, 30 

eller 30+ km radius), 

evakueringskriterier, prioriteringskriterier 

ved frivillig evakuering, og kriterier for 

hardwaretilgængelighed (f.eks. 

transportmidler); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Ændringsforslag  10 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24a. opfordrer til et effektivt og ambitiøst 

direktiv om nuklear sikkerhed, som sikrer 

den højeste grad af sikkerhed for 

nukleare anlæg, især gennem 

fastlæggelse og gennemførelse af 

bindende nukleare sikkerhedsstandarder, 

der afspejler de mest avancerede metoder 

i EU i tekniske, lovgivningsmæssige og 

operationelle henseender; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Ændringsforslag  11 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. anmoder Kommissionen om at stille 

et forslag om at sikre nationale nukleare 

tilsynsmyndigheder absolut effektiv 

funktionel uafhængighed af ethvert organ 

eller enhver institution, der beskæftiger 

sig med at fremme eller drive atomkraft; 

anmoder i denne forbindelse 

Kommissionen om at adskille sine egne 

opgaver med at fremme atomenergi fra 

dets sikkerheds-, sundheds- og 

miljøbeskyttelsesrelaterede opgaver; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Ændringsforslag  12 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens hensigt om at foreslå 

lovgivning og ikke-lovgivningsmæssige 

foranstaltninger inden for nuklear 

forsikring og ansvar; minder om, at 

civilretligt ansvar for nuklear skade 

allerede er underlagt internationale 

konventioner (Paris og Wien); mener dog, 

at de nukleare anlæg og indehaverne af 

tilladelser til håndtering af nukleart affald 

bør have alle de finansielle 

sikkerhedsbestemmelser på plads til fuldt 

ud at kunne dække alle omkostninger, som 

de er erstatningsansvarlige for i 

forbindelse med skader på mennesker og 

miljø i tilfælde af en ulykke; anmoder i 

denne sammenhæng Kommissionen om at 

fremsætte forslag i denne henseende inden 

udgangen af 2013; 

28. glæder sig over Kommissionens 

hensigt om at foreslå lovgivning inden for 

nuklear forsikring og ansvar; understreger, 

at de nukleare anlæg og indehaverne af 

tilladelser til håndtering af nukleart affald 

bør forpligtes til at have alle de finansielle 

midler på plads, gennem forsikring og 

andre finansielle instrumenter, til fuldt ud 

at kunne dække alle omkostninger i 

forbindelse med skader på mennesker og 

miljø i tilfælde af ulykker på deres anlæg;  

anmoder i denne sammenhæng 

Kommissionen om at fremsætte forslag i 

denne henseende inden udgangen af 2013; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Ændringsforslag  13 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 

dermed forbundne aktiviteter 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer medlemsstaterne til at 

tilslutte sig Parlamentets stærke 

engagement i retsakter, der er indgået i 

henhold til traktaten om oprettelse af Det 

Europæiske Atomenergifællesskab 

(Euratomtraktaten); 

29. opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

behandle atomkraft på samme måde som 

enhver anden energikilde i henhold til 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, af hensyn til demokrati, 

inddragelse af Europa-Parlamentet, 

gennemsigtighed og fuld offentlig adgang 

til information; 

Or. en 

 

 


