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Tarkistus 44
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäysehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Ellei direktiivillä varmisteta, että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön 
korkeimmat mahdolliset ydinturvallisuutta koskevat tekniset standardit, se ei tuota lisäarvoa, 
eikä näin ollen ole tarpeen säännellä ydinturvallisuutta erillisellä direktiivillä.

Tarkistus 45
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osa – säädöksen antaja

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
joka

EUROOPAN PARLAMENTTI JA
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
jotka

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta olisi lisättävä nykyisen direktiivin 
oikeusperustaan. EY:n perustamissopimuksen mukaan päätöksentekomenettelyyn sovelletaan 
yhteispäätösmenettelyä, mikä antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden osallistua siihen 
yhteislainsäätäjänä.



PE421.201v01-00 4/103 AM\771348FI.doc

FI

Tarkistus 46
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon, että asiantuntijaryhmää, 
jonka antama lausunto on edellytys sille, 
että komissio voi antaa ehdotuksensa 31 
artiklan mukaisesti, ei ole kuultu,

Or. en

Perustelu

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 31 artiklassa säädetään, että 
Euroopan komission on kuultava kansallisten asiantuntijoiden ryhmää, niin kutsuttua 31 
artiklan asiantuntijaryhmää, ennen kuin se antaa lainsäädäntöehdotuksensa. Kyseinen 
kuuleminen on merkittävä menettelyyn liittyvä vaatimus ja näin ollen ehdotusta direktiiviksi ei 
voida esittää Euroopan parlamentille ennen kuin kuuleminen on suoritettu.

Tarkistus 47
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 
ja 32 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31, 
32 ja 203 artiklan,

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei käsitellä ainoastaan 30 artiklan mukaisesti terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, 
jotka koskevat vain työntekijöiden ja väestön terveyden suojelua, vaan myös 
ympäristönsuojelua, jota varten Euratom-sopimuksessa ei ole nimenomaista oikeusperustaa. 
203 artikla on asianmukainen oikeusperusta niille näkökohdille, joita varten 
perustamissopimuksessa "ei ole määräyksiä siihen tarvittavista valtuuksista".
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Tarkistus 48
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Ydinturvallisuudella on, siten kuin se määritellään tässä direktiiviehdotuksessa, kaksi 
tavoitetta: ihmisten (työntekijöiden ja suuren yleisön) terveyden suojelu sekä ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) suojelu. Euratom-sopimus ei kuitenkaan tarjoa oikeusperustaa 
ympäristölainsäädännön hyväksymiselle. EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta 
sen sijaan tarjoaa tällaisen perustan.

Tarkistus 49
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
lausunnon,

noudattavat Euroopan Yhteisön 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä,

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta olisi lisättävä nykyisen direktiivin 
oikeusperustaan. EY:n perustamissopimuksen mukaan päätöksentekomenettelyyn sovelletaan 
yhteispäätösmenettelyä, mikä antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden osallistua siihen 
yhteislainsäätäjänä.
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Tarkistus 50
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euratom-sopimuksen 203 artiklassa 
säädetään, että jos jokin yhteisön toimi 
osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön 
tavoitteen saavuttamiseksi eikä kyseisessä 
sopimuksessa ole määräyksiä siihen 
tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa 
aiheelliset säännökset yksimielisesti 
komission ehdotuksesta ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei käsitellä ainoastaan 30 artiklan mukaisesti terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, 
jotka koskevat vain työntekijöiden ja väestön terveyden suojelua, vaan myös 
ympäristönsuojelua, jota varten Euratom-sopimuksessa ei ole nimenomaista oikeusperustaa. 
203 artikla on asianmukainen oikeusperusta niille näkökohdille, joita varten 
perustamissopimuksessa "ei ole määräyksiä siihen tarvittavista valtuuksista".

Tarkistus 51
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) EY:n perustamissopimuksen 174 
artiklassa säädetään, että yhteisön 
ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan 
ympäristön laadun säilyttämiseen, 
suojelemiseen ja parantamiseen sekä 
ihmisten terveyden suojeluun ja että sillä 
pyritään suojelun korkeaan tasoon.
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Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään saavuttamaan terveyttä ja turvallisuutta koskevien tavoitteiden ohella 
myös ympäristötavoitteita. Oikeusperustaan olisi lisättävä EY:n perustamissopimuksen 175 
artiklan 1 kohta, jonka nojalla EY voi antaa lainsäädäntöä 174 artiklassa vahvistettujen 
ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. EY:n perustamissopimuksen mukaan 
päätöksentekomenettelyyn sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, mikä antaa Euroopan 
parlamentille mahdollisuuden osallistua siihen yhteislainsäätäjänä.

Tarkistus 52
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vaikka säteilysuojelujärjestelmällä, 
joka perustuu voimassa oleviin 
turvallisuutta koskeviin perusnormeihin ja 
jossa otetaan huomioon tämänhetkinen 
tieteellinen tieto, voidaan varmistaa 
väestön terveyden suojelun korkea taso, 
olisi sitä vielä täydennettävä, jotta voidaan 
varmistaa, että ydinlaitosten 
turvallisuuden korkeaa tasoa ylläpidetään 
ja sitä kehitetään ja parannetaan 
jatkuvasti. Korkean turvallisuustason 
ylläpitäminen ydinlaitosten suunnittelusta 
käytöstäpoistoon saakka on ehdoton 
edellytys, jotta voidaan täyttää 
täysimääräisesti perustamissopimuksen 2 
artiklan b kohdassa määrätyt terveyden 
suojelua koskevat velvollisuudet. Tämän 
vuoksi olisi ylläpidettävä tehokkaita 
torjuntakeinoja säteilyvaaroja vastaan ja 
onnettomuudet, joilla voisi olla säteilyyn 
liittyviä seurauksia, olisi estettävä.

(5) Vaikka säteilysuojelujärjestelmällä, 
joka perustuu voimassa oleviin 
turvallisuutta koskeviin perusnormeihin ja 
jossa otetaan huomioon tämänhetkinen 
tieteellinen tieto, voidaan varmistaa 
väestön terveyden suojelun korkea taso, 
olisi sitä vielä täydennettävä soveltamalla 
tinkimättä nykyistä tekniikan tasoa 
edustavia ydinlaitosten 
turvallisuusnormeja, jotka on suunniteltu 
väestön altistumisriskien ehkäisemiseksi 
ja hallitsemiseksi. Tekniikan nykyistä taso 
edustavan turvallisuustason ylläpitäminen 
kaikissa vaiheissa ydinlaitosten 
suunnittelusta käytöstäpoistoon saakka on 
ehdoton edellytys, jotta voidaan täyttää 
täysimääräisesti Euratom-sopimuksen 2 
artiklan b kohdassa määrätyt terveyden 
suojelua sekä EY:n perustamissopimuksen 
174 artiklassa vahvistetut 
ympäristönsuojelua koskevat 
velvollisuudet. Tämän vuoksi olisi 
ylläpidettävä tehokkaita torjuntakeinoja 
säteilyvaaroja vastaan ja onnettomuudet ja 
tapahtumat, joilla voisi olla säteilyyn 
liittyviä seurauksia, olisi estettävä.
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Or. en

Perustelu

Ydinturvallisuudella on, siten kuin se määritellään tässä direktiiviehdotuksessa, kaksi 
tavoitetta: ihmisten (työntekijöiden ja suuren yleisön) terveyden suojelu sekä ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) suojelu. Euratom-sopimus ei kuitenkaan tarjoa oikeusperustaa 
ympäristölainsäädännön hyväksymiselle. EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta 
sen sijaan tarjoaa tällaisen perustan. EY:n perustamissopimuksen mukaan 
päätöksentekomenettelyyn sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, mikä antaa Euroopan 
parlamentille mahdollisuuden osallistua siihen yhteislainsäätäjänä.

Tarkistus 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, 
millaista energialähdevalikoimaa se 
käyttää; harkintavaiheen jälkeen on 
kiinnostus uusien ydinvoimaloiden 
rakentamiseen kasvanut, ja jotkin 
jäsenvaltiot ovat päättäneet antaa lupia 
uusille voimaloille. Lisäksi on 
odotettavissa, että luvanhaltijat esittävät 
tulevina vuosina anomuksia 
ydinvoimaloiden käyttöiän 
pidentämisestä.

(6) Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, 
millaista energialähdevalikoimaa se 
käyttää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää 
omasta energiavalikoimastaan. On lisäksi yhtä tärkeää todeta, että tällä direktiivillä ei ole 
tarkoitus kehittää jäsenvaltioille kannustimia sisällyttää ydinvoima energiavalikoimaansa. 
Näin ollen olisi johdanto-osan 6 kappaleesta poistettujen osien olennaisin sisältö siirrettävä 7 
kappaleeseen, jotta kyseinen ero voidaan tehdä selväksi.
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Tarkistus 54
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, 
millaista energialähdevalikoimaa se 
käyttää; harkintavaiheen jälkeen on 
kiinnostus uusien ydinvoimaloiden 
rakentamiseen kasvanut, ja jotkin 
jäsenvaltiot ovat päättäneet antaa lupia 
uusille voimaloille. Lisäksi on 
odotettavissa, että luvanhaltijat esittävät 
tulevina vuosina anomuksia 
ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämisestä.

(6) Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, 
millaista energialähdevalikoimaa se 
käyttää; vaikka ydinvoimaloiden 
kokonaismäärä on laskenut EU:ssa 
vuoden 1989 jälkeen on kiinnostus uusien 
ydinvoimaloiden rakentamiseen kasvanut 
eräissä jäsenvaltioissa ja jotkut kyseisistä 
jäsenvaltioista ovat päättäneet antaa lupia 
uusille voimaloille tai käynnistää 
uudelleen keskeneräisten voimaloiden 
rakennustyöt. Lisäksi on odotettavissa, että 
luvanhaltijat esittävät tulevina vuosina 
anomuksia ydinvoimaloiden käyttöiän 
pidentämisestä, mikä lisää 
turvallisuushuolia..

Or. en

Perustelu

Vuonna 1989 oli nykyisissä 27:ssä EU:n jäsenvaltiossa toiminnassa kaikkiaan 177 
ydinreaktoria. Luku oli pienentynyt 146:een vuoden 2007 loppuun mennessä.

Tarkistus 55
Lena Ek, Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä varten olisi kehitettävä parhaita 
käytäntöjä ohjaamaan 
valvontaviranomaisia niiden tehdessä 
päätöksiä ydinlaitosten käyttöiän 
jatkamisesta.

(7) Ydinvoiman turvallisuudessa on kyse 
yhteisön edusta, joka olisi otettava 
huomioon, kun päätetään luvan 
myöntämisestä uusien ydinvoimaloiden 
rakentamiselle ja/tai ydinlaitosten 
käyttöiän pidentämisestä. Tätä varten olisi 
kehitettävä parhaita käytäntöjä ohjaamaan 
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valvontaviranomaisia ja jäsenvaltioita 
niiden päättäessä, annetaanko uusille 
voimaloille rakennuslupa vai ei ja niiden 
tehdessä päätöksiä ydinlaitosten käyttöiän 
jatkamisesta.

Or. en

Perustelu

Ydinalan turvallisuudessa on kyse koko yhteisön yhteisestä edusta ja siksi sen pitäisi olla 
perusteena parhaiden käytäntöjen kehittämiselle, ei sen, että eräät jäsenvaltiot haluavat sallia 
uusien voimaloiden rakentamisen. Lisäksi on suotavaa mainita, että kyseiset parhaat 
käytännöt voivat tarjota ohjeistusta myös jäsenvaltioille, ei ainoastaan 
valvontaviranomaisille.

Tarkistus 56
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä varten olisi kehitettävä parhaita 
käytäntöjä ohjaamaan 
valvontaviranomaisia niiden tehdessä 
päätöksiä ydinlaitosten käyttöiän 
jatkamisesta.

(7) Tätä varten olisi kehitettävä nykyisen 
tekniikan tason mukaisia 
turvallisuusnormeja ohjaamaan 
valvontaviranomaisia niiden tehdessä 
päätöksiä ydinlaitosten käyttöiän 
jatkamisesta.

Or. en

Perustelu

Mahdollisten uusien ja nykyisten ydinvoimaloiden turvallisuusstandardien on oltava 
mahdollisimman korkeat ja niiden on vastattava tekniikan, sääntelyn ja toimintavarmuuden 
nykytasoa unionissa. Kyseisiä standardeja on siksi sovellettava myös valvontaviranomaisten 
tekemiin päätöksiin ydinlaitosten käyttöiän jatkamisesta.
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Tarkistus 57
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet 
toimenpiteitä, joiden avulla ne voivat 
saavuttaa korkean ydinturvallisuustason 
yhteisössä.

(8) Eräät jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet 
toimenpiteitä, joiden avulla ne voivat 
saavuttaa korkean ydinturvallisuustason 
yhteisössä, kun taas toisten 
jäsenvaltioiden turvallisuusnormit ovat 
selkeästi matalammat.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden turvallisuusnormien välillä on merkittäviä eroja. Näin ollen ei voida todeta, 
että kaikissa jäsenvaltioissa on korkea ydinturvallisuustaso.

Tarkistus 58
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ydinturvallisuuden jatkuva 
parantaminen edellyttää, että luvanhaltijat 
varmistavat hallintojärjestelmien puitteissa 
korkean turvallisuustason väestölle.

(9) Ydinturvallisuuden jatkuva 
parantaminen edellyttää, että luvanhaltijat 
ja jätehuollosta vastaavat tahot
varmistavat hallintojärjestelmien puitteissa 
mahdollisimman korkean turvallisuustason 
väestölle.

Or. en

Perustelu

Mahdollisten uusien ja nykyisten ydinvoimaloiden turvallisuusstandardien on oltava 
mahdollisimman korkeat ja niiden on vastattava tekniikan, sääntelyn ja toimintavarmuuden 
nykytasoa unionissa. Samaa perusperiaatetta olisi sovellettava myös ydinjätteen käsittelyssä.
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Tarkistus 59
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tähänastisesta yhdenmukaistamisesta
huolimatta ydinturvallisuusalan menettelyt 
ja käytännöt vaihtelevat vielä 
jäsenvaltiosta toiseen. Erojen vuoksi ei ole 
nykyisin edellytyksiä varmistaa, että 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdan 
terveyden suojelua koskevat vaatimukset 
täytetään yhteisössä mahdollisimman 
yhdenmukaisella tavalla. Liittyessään 24 
päivänä lokakuuta 1996 voimaan 
tulleeseen ydinturvallisuutta koskevaan 
yleissopimukseen Euroopan 
atomienergiayhteisö sitoutui noudattamaan 
kansainvälisesti tunnustettua korkeaa 
ydinturvallisuuden tasoa. Jotta yhteisö 
voisi varmistaa, että kyseisen 
yleissopimuksen periaatteita noudatetaan 
yhteisön tasolla ja että 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdan 
edellyttämiä yhtenäisiä 
turvallisuusmääräyksiä sovelletaan, olisi 
säteilysuojelua koskevia perusnormeja 
täydennettävä yhteisillä 
turvallisuusperiaatteilla.

(12) Tähänastisesta 
yhdenmukaistamissuuntauksesta
huolimatta ydinturvallisuusalan menettelyt,
käytännöt, toimenpiteet ja normit
vaihtelevat vielä jäsenvaltiosta ja 
ydinlaitoksesta toiseen. Erojen vuoksi ei 
ole nykyisin edellytyksiä varmistaa, että 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdan 
terveyden suojelua koskevat vaatimukset 
täytetään yhteisössä mahdollisimman 
yhdenmukaisella ja asianmukaisella 
tavalla. Liittyessään 24 päivänä lokakuuta 
1996 voimaan tulleeseen ydinturvallisuutta 
koskevaan yleissopimukseen Euroopan 
atomienergiayhteisö sitoutui noudattamaan 
kansainvälisesti tunnustettua korkeaa 
ydinturvallisuusperiaatteiden tasoa. Jotta 
yhteisö voisi varmistaa, että kyseisen 
yleissopimuksen periaatteita noudatetaan 
yhteisön tasolla ja että 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdan 
edellyttämiä yhtenäisiä ja tekniikan 
nykytasoa edustavia 
turvallisuusmääräyksiä sovelletaan, olisi 
säteilysuojelua koskevia perusnormeja 
täydennettävä yhteisillä 
turvallisuusnormeilla kansalaisten 
henkeä ja terveyttä sekä ympäristöä 
uhkaavien vaarojen poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
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voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 60
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta 1 artiklan 1 kohdassa esitetyt 
ydinturvallisuutta koskevat yhteisön 
tavoitteet saavutetaan, olisi tässä 
puitedirektiivissä ensimmäisessä 
vaiheessa määriteltävä ydinlaitosten 
turvallisuutta koskevat 
perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet.
Niitä olisi myöhemmin täydennettävä 
hyväksymällä yhteiset normit ja 
valvontamekanismit, jotka WENRA 
kehittää läheisessä yhteistyössä 
ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevän eurooppalaisen korkean 
tason työryhmän kanssa Euroopan 
parlamenttia kuullen, niin että voidaan 
taata mahdollisimman korkea 
turvallisuuden taso, jossa otetaan 
huomioon uusin tekninen kehitys ja joka 
voidaan määritellä "nykyiseksi tekniikan 
tasoksi".

Or. en

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen.
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Tarkistus 61
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Ydinlaitosten turvallinen 
käytöstäpoisto, johon sisältyy 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen pitkän aikavälin huolto, 
edellyttää huomattavia rahoitusvaroja. 
Ihmisten terveyttä ja ympäristöä 
uhkaavien vaarojen poistamiseksi on 
tarpeen varmistaa yhteisön tasolla, että 
ydinlaitosten käytöstäpoistoon ja 
ydinjätehuoltoon liittyvissä toimissa 
noudatetaan turvallisuusnormeja ja että 
toimiin on saatavilla riittävästi varoja. 
Riittävien varojen saatavuuden 
varmistamiseksi olisi annettava erityiset 
säännöt sellaisten käytöstäpoisto- ja 
jätehuoltorahastojen perustamisesta, 
joihin ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajien on suoritettava 
maksuja säännöllisesti koko laitoksen 
tuotannossa olon ajan. Jotta varojen 
käytettävyys ja riittävyys voidaan taata 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltotoimien 
aikana, on syytä huolehtia siitä, että 
rahasto ja ydinlaitoksen 
toiminnanharjoittaja ovat erillisiä 
oikeushenkilöitä. Komission pitäisi 
ehdottaa kuuden kuukauden kuluessa 
EY:n perustamissopimuksen nojalla 
lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että 
tulevia käytöstäpoistoja varten on 
saatavilla riittävästi varoja ja 
oikeudenmukaista kilpailua 
energiamarkkinoilla koskevien esteiden 
syntymisen ehkäisemiseksi.
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
erillinen kirjanpito tulevan purku- tai 
jätteenkäsittelytoiminnan rahoittamista 
varten. Sääntelyelimen tai -viranomaisen 
kaltaisen riippumattoman elimen on 
vuosittain arvioitava kyseiset varat 
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uudelleen ja tarkastettava ne sen 
todentamiseksi, että edellä mainittuja 
tulevia toimintoja varten kerättyjä tuloja 
ja niihin liittyviä korkotuottoja käytetään 
ainoastaan mainittuihin tarkoituksiin, eli 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltotoimintoihin, 
ja että niitä ei käytetä suoraan tai 
välillisesti markkinatoimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 62
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Väestölle on tiedotettava ajoissa ja 
täsmällisesti tärkeistä ydinturvallisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä, ja tätä varten 
ydinlaitosten turvallisuutta koskevista 
kysymyksistä on annettava tietoja 
avoimesti.

(13) Ydinalan työntekijöille ja väestölle on 
tiedotettava ajoissa ja täsmällisesti tärkeistä 
ydinturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä, ja tätä varten ydinlaitosten 
turvallisuutta koskevista kysymyksistä on 
annettava tietoja avoimesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 30 artiklaa, jossa 
todetaan, että yhteisössä vahvistetaan perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, sekä työntekijöille tiedottamista ja 
työntekijöiden kuulemista koskevia EU:n direktiivejä.
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Tarkistus 63
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Väestölle on tiedotettava ajoissa ja 
täsmällisesti tärkeistä ydinturvallisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä, ja tätä varten 
ydinlaitosten turvallisuutta koskevista 
kysymyksistä on annettava tietoja 
avoimesti.

(13) Työntekijöille ja väestölle on 
tiedotettava ajoissa ja täsmällisesti tärkeistä 
ydinturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä, ja tätä varten ydinlaitosten 
turvallisuutta koskevista kysymyksistä on 
annettava tietoja avoimesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 30 artiklaa, jossa 
todetaan, että yhteisössä vahvistetaan perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, sekä työntekijöille tiedottamista ja 
työntekijöiden kuulemista koskevia EU:n direktiivejä.

Tarkistus 64
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta ydinlaitosten 
turvallisuusvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano voidaan varmistaa, 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
itsenäisesti toimivat valvontaviranomaiset. 
Valvontaviranomaisilla pitäisi olla 
asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta 
ne voivat suoriutua tehtävistään.

(15) Jotta ydinturvallisuuden tehokas 
sääntely voidaan varmistaa, 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
valvontaviranomaiset, jotka toimivat 
riippumattomina intresseistä, jotka 
voisivat epäasianmukaisesti vaikuttaa 
ydinturvallisuuskysymyksiä koskeviin 
päätöksiin. Valvontaviranomaisilla pitäisi 
olla asianmukainen toimivalta ja niille 
pitäisi osoittaa riittävästi taloudellisia ja 
inhimillisiä resursseja, jotta ne voivat 
suoriutua tehtävistään.
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Or. lt

Tarkistus 65
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta ydinlaitosten 
turvallisuusvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano voidaan varmistaa, 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
itsenäisesti toimivat valvontaviranomaiset. 
Valvontaviranomaisilla pitäisi olla 
asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta 
ne voivat suoriutua tehtävistään.

(15) Jotta ydinlaitosten 
turvallisuusvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano voidaan varmistaa, 
jäsenvaltioiden olisi perustettava yksi 
ainoa elin, "ydinvoimaturvallisuuden 
kansallinen sääntely- ja 
valvontaviranomainen", itsenäisesti 
toimivaksi viranomaiseksi.
Ydinvoimaturvallisuuden kansallisella 
sääntely- ja valvontaviranomaisella pitäisi 
olla asianmukainen toimivalta ja resurssit, 
jotta se voi suoriutua tehtävistään

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 66
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta ydinlaitosten 
turvallisuusvaatimusten tehokas
täytäntöönpano voidaan varmistaa, 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
itsenäisesti toimivat valvontaviranomaiset. 
Valvontaviranomaisilla pitäisi olla 

(15) Jotta ydinlaitosten tehokas
turvallisuussääntely voidaan varmistaa,
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
itsenäisesti toimivat valvontaviranomaiset. 
Valvontaviranomaisilla pitäisi olla 
asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta 
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asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta 
ne voivat suoriutua tehtävistään.

ne voivat suoriutua tehtävistään.

Or. en

Tarkistus 67
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevä eurooppalainen korkean tason 
ryhmä perustettiin osallistumaan työhön 
ydinturvallisuutta koskevien yhteisön 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä varten 
sen olisi tuettava ydinturvallisuuden 
ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen 
tarvittavien välineiden kehittämistä, joita 
olisi sovellettava ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, kun 
turvallisuusvaatimusten noudattamista 
edellytetään kyseisen jäsenvaltion oikeus-
ja sääntelykehyksessä.

(18) Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevä eurooppalainen korkean tason 
ryhmä perustettiin osallistumaan työhön 
ydinturvallisuutta koskevien yhteisön 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä varten 
sen olisi tuettava ydinturvallisuuden 
ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen 
tarvittavien välineiden kehittämistä, joita 
olisi sovellettava ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, kun 
turvallisuusvaatimusten noudattamista 
edellytetään kyseisen jäsenvaltion oikeus-
ja sääntelykehyksessä. Työntekijöiden 
tulisi olla asianmukaisesti edustettuina 
korkean tason ryhmässä.

Or. en

Perustelu

Työntekijöihin kohdistuu välitön säteilyriski ydinlaitosten toiminnan kaikissa vaiheissa, 
käytöstäpoisto ja jätteen käsittely ja varastointi mukaan lukien. Työntekijöillä on läheinen 
suhde ydinlaitosten turvallisuuteen. Työntekijöiden olisi siksi oltava asianmukaisesti 
edustettuina korkean tason ryhmässä, esimerkiksi tunnustettujen eurooppalaisten 
työmarkkinajärjestöjen kautta.
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Tarkistus 68
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ydinlaitosten turvallisuudesta
jäsenvaltioissa vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
puitteissa; mainittu ryhmä on kehittänyt 
kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden 
sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän on 
tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen 
päämääränä sen jatkuva parantaminen,

(19) Ydinlaitosten turvallisuussääntelystä
jäsenvaltioissa vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
puitteissa; mainittu ryhmä on kehittänyt 
kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden 
sääntelyä varten. Kyseiset periaatteet ovat 
tärkeitä tämän direktiivin asianmukaisen 
soveltamisen kannalta. Ydinturvallisuutta 
ja ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän on 
tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen 
päämääränä sen jatkuva parantaminen.

Or. en

Tarkistus 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ydinlaitosten turvallisuudesta 
jäsenvaltioissa vastaavien
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
puitteissa; mainittu ryhmä on kehittänyt 
kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden 
sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän on 

(19) Ydinlaitosten turvallisuudesta 
jäsenvaltioissa vastaavan
ydinvoimaturvallisuuden kansallisen 
sääntely- ja valvontaviranomaisen olisi 
tehtävä yhteistyötä pääasiassa 
ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevän eurooppalaisen korkean tason 
ryhmän puitteissa; mainittu ryhmä on 
kehittänyt kymmenen periaatetta 
ydinturvallisuuden sääntelyä varten. 
Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 



PE421.201v01-00 20/103 AM\771348FI.doc

FI

tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen 
päämääränä sen jatkuva parantaminen,

käsittelevän eurooppalaisen korkean tason 
ryhmän on tarkoitus osallistua 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen kehittämiseen päämääränä sen 
jatkuva parantaminen.

Or. ro

Perustelu

 On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 70
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ydinlaitosten turvallisuudesta
jäsenvaltioissa vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
puitteissa; mainittu ryhmä on kehittänyt 
kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden 
sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän on 
tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen 
päämääränä sen jatkuva parantaminen,

(19) Ydinlaitosten turvallisuussääntelystä
jäsenvaltioissa vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
puitteissa; mainittu ryhmä on kehittänyt 
kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden 
sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän on 
tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen 
päämääränä sen jatkuva parantaminen.

Or. sl
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Tarkistus 71
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa 
niitä jatkuvasti samoin kuin vahvistaa
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

1. Direktiivin tavoitteena on luoda
ydinturvallisuutta Euroopan unionissa 
koskeva yhteisön kehys. Direktiivissä 
vahvistetaan perusta ydinturvallisuutta 
koskevan lainsäädännön ja määräysten 
antamiselle jäsenvaltioissa ja sillä 
pyritään saavuttamaan ydinturvallisuus, 
ylläpitämään sitä ja parantamaan sitä
jatkuvasti samoin kuin vahvistamaan
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoite olisi määritettävä selvemmin. Tarkoituksena on luoda yhteisön yhtenäinen 
kehys. Tähän on tarkistuksella puututtu suoraan.

Tarkistus 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa 
niitä jatkuvasti samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten
asemaa.

1. Direktiivin tavoitteena on luoda 
ydinturvallisuutta koskeva Euroopan 
unionin sääntelykehys. Direktiivissä 
vahvistetaan periaatteet, joihin 
jäsenvaltioiden ydinturvallisuutta 
koskevien lainsäädäntö- ja 
sääntelykehysten on perustuttava 
ydinturvallisuuden saavuttamiseksi, sen 
ylläpitämiseksi ja sen jatkuvaksi 
parantamiseksi sekä kansallisten 
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valvontaviranomaisten aseman 
vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

 Direktiivin tavoite olisi määritettävä selvemmin – tavoitteena on yhdenmukainen 
sääntelykehys, ja tässä se on todettu yksiselitteisesti.

Tarkistus 73
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa 
niitä jatkuvasti samoin kuin vahvistaa
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

1. Direktiivin tavoitteena on luoda 
ydinturvallisuutta koskeva Euroopan 
unionin sääntelykehys. Direktiivissä 
vahvistetaan periaatteet, joihin 
jäsenvaltioiden ydinturvallisuutta 
koskevien lainsäädäntö- ja 
sääntelykehysten on perustuttava 
ydinturvallisuuden saavuttamiseksi, sen 
ylläpitämiseksi ja sen jatkuvaksi 
parantamiseksi sekä kansallisten 
valvontaviranomaisten aseman 
vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa yhdenmukaisen sääntelykehyksen perustamista koskeva tavoite on 
määritetty selvemmin.
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Tarkistus 74
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa niitä 
jatkuvasti samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä parantaa niitä jatkuvasti 
samoin kuin vahvistaa kansallisten 
valvontaviranomaisten asemaa 
vahvistamalla perusvelvollisuudet ja 
yleiset periaatteet, joilla taataan 
ydinvoimaloiden turvallisuuden 
mahdollisimman korkea taso ja luodaan 
tarvittavat puitteet yhteisten EU:n 
laajuisten turvanormien hyväksymiselle.

Or. en

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 75
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa 
niitä jatkuvasti samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

1. Direktiivin tavoitteena on luoda EU:n 
tason yhdenmukainen lainsäädäntökehys 
ydinturvallisuuden optimoimiseksi 
yhteisössä ja sen varmistamiseksi, että 
niitä kansainvälisesti tunnustettuja 
ydinturvallisuusnormeja, joihin Euroopan 
atomienergiayhteisö on sitoutunut, 
noudatetaan.
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Or. ro

Perustelu

On tarpeen vahvistaa selkeä lainsäädäntökehys, jotta varmistetaan, että 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdassa tarkoitettuja terveyden suojelemista koskevia 
vaatimuksia sovelletaan mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Tarkistus 76
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa niitä
jatkuvasti samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

1. Tällä direktiivillä perustetaan 
ydinturvallisuutta koskeva yhteisön kehys, 
jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 
jatkuvasti ydinlaitosten turvallisuutta 
jäsenvaltioissa samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

Or. en

Tarkistus 77
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön
ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 
sääntelykehyksen nojalla.

2. Direktiiviä sovelletaan kaikkien 
ydinlaitosten suunnitteluun, sijoituspaikan 
valintaan, rakentamiseen, kunnossapitoon, 
käyttöön, käytöstäpoistoon sekä 
jätehuoltoon.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien 2 artiklassa annetun määritelmän mukaisten ydinlaitosten on kuuluttava direktiivin 
soveltamisalaan. Tällä ei rajoiteta asiaan liittyvän kansallisen lainsäädäntökehyksen 
soveltamista: siinä on määritettävä ydinlaitoksen rakentamisen, käyttämisen ja sulkemisen 
kaikissa vaiheissa sovellettavat lupaehdot.

Tarkistus 78
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 
sääntelykehyksen nojalla.

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon sekä 
toiminnanharjoittajien käyttämien 
alihankkijoiden tekemään työhön, mitä 
varten vaaditaan turvallisuusnäkökohtien 
huomioon ottamista kyseisen jäsenvaltion 
oikeus- ja sääntelykehyksen nojalla.

Or. en

Perustelu

Ydinlaitosten korjaamisen, huollon ja puhdistamisen kaltaiseen toimintaan osallistuvat 
työntekijät muodostavat ryhmän, joka on mahdollinen riskitekijä ja joka saattaa altistua 
terveys- ja turvallisuusriskeille ydinlaitoksissa. Kyseisistä toiminnoista vastaavat hyvin usein 
alihankkijat ja alihankkijoiden alihankkijat. Kyseiset työntekijät ovat vähiten koulutettuja ja 
perillä asioista eikä heitä ole sisällytetty toiminnanharjoittajan terveys- ja 
turvallisuusmenettelyihin. Direktiivissä on tehtävä selväksi, että kaikki asianosaiset ovat 
suuressa määrin vastuussa turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin ylläpitämisestä.
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Tarkistus 79
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 
sääntelykehyksen nojalla.

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon sekä 
toiminnanharjoittajien käyttämien 
alihankkijoiden tekemään työhön, mitä 
varten vaaditaan turvallisuusnäkökohtien 
huomioon ottamista kyseisen jäsenvaltion 
oikeus- ja sääntelykehyksen nojalla.

Or. en

Perustelu

Ydinlaitosten korjaamisen, huollon ja puhdistamisen kaltaiseen toimintaan osallistuvat 
työntekijät muodostavat ryhmän, joka on mahdollinen riskitekijä ja joka saattaa altistua 
terveys- ja turvallisuusriskeille ydinlaitoksissa. Kyseisistä toiminnoista vastaavat hyvin usein 
alihankkijat ja alihankkijoiden alihankkijat. Kyseiset työntekijät ovat vähiten koulutettuja ja 
perillä asioista eikä heitä ole sisällytetty toiminnanharjoittajan terveys- ja 
turvallisuusmenettelyihin. Direktiivissä on tehtävä selväksi, että kaikki asianosaiset ovat 
suuressa määrin vastuussa turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin ylläpitämisestä.

Tarkistus 80
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 
sääntelykehyksen nojalla.

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, 
käyttöönottoon, käyttöön ja 
käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 



AM\771348FI.doc 27/103 PE421.201v01-00

FI

sääntelykehyksen nojalla.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan olisi sisällettävä myös ydinlaitosten käyttöönoton, mitä koskevaa 
prosessia olisi säänneltävä antamalla selkeitä luvan myöntämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 81
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’ydinlaitoksella’ ydinpolttoaineen 
valmistuslaitoksia, tutkimusreaktoreita 
(myös alikriittisiä ja kriittisiä 
kokoonpanoja), ydinvoimaloita, käytetyn 
polttoaineen varastoja, rikastuslaitoksia tai 
jälleenkäsittelylaitoksia;

(1) ’ydinlaitoksella’ ydinpolttoaineen 
valmistuslaitoksia, tutkimusreaktoreita 
(myös alikriittisiä ja kriittisiä 
kokoonpanoja), ydinvoimaloita, käytetyn 
polttoaineen varastoja, rikastuslaitoksia tai 
jälleenkäsittelylaitoksia, mukaan lukien 
laitoksen toiminnan aikana syntyneiden 
radioaktiivisten aineiden käsittelyyn 
tarkoitetut laitokset;

Or. en

Tarkistus 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 83
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’ydinturvallisuudella’ asianmukaisia 
käyttöolosuhteita, jotka on saavutettu 
toteuttamalla toimenpiteitä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi tai 
onnettomuuksien seurausten 
lieventämiseksi niin, että työntekijöitä ja 
väestöä sekä ilmaa, vesistöjä ja maaperää
suojellaan ydinlaitoksien virheellisestä 
toiminnasta aiheutuvilta säteilyvaaroilta;

(2) ’ydinturvallisuudella’ asianmukaisten 
käyttöolosuhteiden, onnettomuuksien
ehkäisemisen tai onnettomuuksien 
seurausten lieventämisen saavuttamista
niin, että työntekijöitä ja väestöä suojellaan 
ydinlaitoksien ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta;

Or. en

Perustelu

Ehdotamme määritelmää, joka on lähempänä Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
turvallisuussanastossa (2007) ehdotettua määritelmää.

Tarkistus 84
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’ydinturvallisuudella’ asianmukaisia 
käyttöolosuhteita, jotka on saavutettu 
toteuttamalla toimenpiteitä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi tai 
onnettomuuksien seurausten 
lieventämiseksi niin, että työntekijöitä ja
väestöä sekä ilmaa, vesistöjä ja maaperää
suojellaan ydinlaitoksien virheellisestä 
toiminnasta aiheutuvilta säteilyvaaroilta;

(2) ’ydinturvallisuudella’ asianmukaisten 
käyttöolosuhteiden, onnettomuuksien
ehkäisemisen tai onnettomuuksien 
seurausten lieventämisen saavuttamista
niin, että työntekijöitä, väestöä ja 
ympäristöä suojellaan säteilyvaaroilta;
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Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteen mukaisesti olisi EY:ssä sovelletun "ydinturvallisuuden" 
määritelmän oltava täysin yhdenmukainen IAEA:n vastaavan määritelmän kanssa (katso 
IAEA:n turvallisuussanaston vuoden 2007 laitos, s. 133.) Tässä määritelmässä viitataan 
selkeästi "ympäristön" suojelemiseen "ydinturvallisuuden" käsitteen keskeisenä osana, mikä 
liittyy myös oikeusperustaa koskevaan kysymykseen.

Tarkistus 85
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) "tekniikan nykytasoa vastaavilla 
turvallisuusnormeilla" teknisiä, 
lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia 
järjestelmiä, jotka vastaavat EU:ssa 
nykyisin käytettäviä tai kehitettävinä 
olevia parhaita mahdollisia käytäntöjä;

Or. en

Perustelu

Nykyisten ja mahdollisesti uusien ydinlaitosten turvallisuusnormien on oltava 
mahdollisimman korkeat. Niiden on saavutettava taso, joka vastaa tekniikan, lainsäädännön 
ja toiminnallisuuden parasta tasoa unionissa. Vastaavan vaatimuksen on muodostuttava 
jäsenvaltioiden yhteiseksi standardiksi ja sitä on jatkuvasti ylläpidettävä.

Tarkistus 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’radioaktiivisella materiaalilla’ (3) ’radioaktiivisella materiaalilla’ 
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materiaalia, joka sisältää yhtä tai useampaa 
radionuklidia, jonka aktiivisuutta tai
konsentraatiota ei voida säteilysuojelun 
kannalta jättää huomiotta;

materiaalia, joka sisältää yhtä tai useampaa 
radionuklidia, jonka aktiivisuus tai 
konsentraatio ei sisälly asiakirjassa 
"Kansainväliset 
perusturvallisuusstandardit koskien 
suojautumista ionisoivaa säteilyä vastaan 
ja säteilylähteiden turvallisuutta" (IAEA, 
Wien, 1996, Turvallisuussarja nro 115) 
vahvistetun poikkeuksen piiriin;

Or. pl

Perustelu

Tähän asiakirjaan viittaaminen on suotavampaa kuin käyttää epäselvää sanamuotoa 
"säteilysuojelun kannalta". 

Tarkistus 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’radioaktiivisella materiaalilla’ 
materiaalia, joka sisältää yhtä tai 
useampaa radionuklidia, jonka aktiivisuutta 
tai konsentraatiota ei voida säteilysuojelun 
kannalta jättää huomiotta;

(3) 'radioaktiivisella aineella’ ainetta, joka 
sisältää yhtä tai useampaa radionuklidia, 
jonka aktiivisuutta tai konsentraatiota ei 
voida säteilysuojelun kannalta jättää 
huomiotta;

Or. en

Perustelu

 Käsitettä "radioaktiivinen aine" käytetään perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja 
väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetussa 
EU:n direktiivissä 96/29/Euratom.
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Tarkistus 88
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) "käytöstäpoistorahastolla" 
itsenäisesti hallittuja rahoitusvaroja, jotka 
on tarkoitettu erityisesti ydinlaitosten 
käytöstäpoistosta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen, mukaan 
luettuna radioaktiivisten jätteiden ja 
käytetyn polttoaineen pitkän aikavälin 
huolto turvallisuusnormeja noudattaen;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on määriteltävä käytöstäpoistorahasto.

Tarkistus 89
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’radioaktiivisella jätteellä’ 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista 
materiaalia, jolle jäsenvaltio ei ole 
suunnitellut myöhempää käyttöä, ja jota 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
oikeus- ja sääntelykehyksen nojalla;

(5) "radioaktiivisella jätteellä" 
jälleenkäsittelyn tuloksena saatua 
käytettyä polttoainetta ja kaasumaisessa, 
nestemäisessä tai kiinteässä muodossa 
olevaa radioaktiivista materiaalia sekä 
sellaista kaasumaisessa, nestemäisessä tai 
kiinteässä muodossa olevaa radioaktiivista 
materiaalia, jolle jäsenvaltio tai sellainen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jonka päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei 
näe mitään jatkokäyttöä, ja jota 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
säädösten ja määräysten mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Ydinlaitoksen normaalin toiminnan aikana tarvitaan menetelmä nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevan matala- ja keskiaktiivisen jätteen suurten määrien poistamiseksi ja erittäin 
radioaktiiviset käytetyt polttoainesauvat on eristettävä biosfääristä sadoiksi tuhansiksi, jopa 
miljooniksi vuosiksi. Niitä on käsiteltävä ydinjätteenä.

Tarkistus 90
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’käytetyllä polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan 
pitää joko käyttökelpoisena materiaalina, 
jota voidaan jälleenkäsitellä, tai se 
voidaan loppusijoittaa ilman muuta 
suunniteltua käyttöä, jolloin sitä 
käsitellään radioaktiivisena jätteenä;

(6) ’käytetyllä polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä;

Or. en

Perustelu

Eräät jäsenvaltiot ovat valinneet menetelmäksi jälkikäsittelyn, vaikka jälkikäsittely tekee 
ydinjätteen huollosta entistä monimutkaisemman, koska siinä luodaan useita erilaisia 
jätevirtoja, joista osa on kiinteässä ja osa on nestemäisessä muodossa ja joista osa 
päästetään ympäristöön. Jälkikäsittelyssä erotetaan sotilaskäyttöön kelpaavaa plutoniumia, 
joka muodostaa kauas tulevaisuuteen ulottuvan turvallisuusriskin. Käytetyn ydinpolttoaineen 
varastointi on teknisesti mahdollista, vahingoittaa ympäristöä vähemmän eikä tee 
ydinjätehuollosta entistä monimutkaisempaa. Jälkikäsittelyä on siksi pidettävä ydinjätteenä.
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Tarkistus 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’ionisoivalla säteilyllä’ energian 
vapautumista hiukkasina tai 
sähkömagneettisina aaltoina, joiden 
aallonpituus on korkeintaan 100 
nanometriä tai taajuus vähintään 3 x 1015 
hertsiä ja jotka kykenevät tuottamaan 
ioneja suoraan tai välillisesti;

(7) ’ionisoivalla säteilyllä’ energian 
vapautumista ydinhiukkasina tai 
sähkömagneettisina aaltoina, joiden 
aallonpituus on korkeintaan 100 
nanometriä tai taajuus vähintään 3 x 1015 
hertsiä ja jotka kykenevät tuottamaan 
ioneja suoraan tai välillisesti;

Or. pl

Perustelu

Määritetään, minkä tyyppisistä hiukkasista on kyse.

Tarkistus 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elimiä, joille kukin jäsenvaltio on antanut 
oikeudellisen toimivallan myöntää 
kyseisessä jäsenvaltiossa lupia ja säännellä 
ydinlaitosten sijoituspaikan valintaa ja 
laitosten suunnittelua, rakentamista, 
käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa;

(8) "ydinvoimaturvallisuuden 
kansallisella sääntely- ja 
valvontaviranomaisella" elintä, jolle kukin 
jäsenvaltio on antanut oikeudellisen 
toimivallan myöntää kyseisessä 
jäsenvaltiossa lupia ja säännellä 
ydinlaitosten sijoituspaikan valintaa ja 
laitosten suunnittelua, rakentamista, 
käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa 
sekä toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 
tapauksissa, joissa ydinturvallisuutta ei 
voida täysimääräisesti taata ja väestön 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuu 
sen vuoksi riski;
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Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 93
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elimiä, joille kukin jäsenvaltio on antanut 
oikeudellisen toimivallan myöntää 
kyseisessä jäsenvaltiossa lupia ja 
säännellä ydinlaitosten sijoituspaikan 
valintaa ja laitosten suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai 
käytöstäpoistoa;

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elimiä, joilla on jäsenvaltiossa 
oikeudelliset valmiudet säännellä 
turvallisuutta soveltamalla lupaprosessia, 
joka koskee ydinlaitosten sijoituspaikan 
valintaa ja laitosten suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai 
käytöstäpoistoa, mukaan lukien 
tarkastusten toteuttaminen ja 
noudattamisen valvontaa koskevan 
toimivallan käyttäminen;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus "valvontaviranomaisen" määritelmäksi ei sisällä kaikkia niitä valtuuksia, 
jotka valvontaviranomaisella kuuluisi olla. Tässä mielessä olisi tekstiin lisättävä maininta 
toimivallasta suorittaa tarkastuksia. "Lupia" olisi korvattava muodolla "lupaprosessia", jotta 
tuodaan ilmi kaikki mahdolliset toimet, joihin voidaan ryhtyä lupien suhteen (kuten 
ydinlaitosten sijoituspaikan valinta ja laitosten suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, 
käyttö ja käytöstäpoisto).
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Tarkistus 94
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elimiä, joille kukin jäsenvaltio on antanut 
oikeudellisen toimivallan myöntää 
kyseisessä jäsenvaltiossa lupia ja 
säännellä ydinlaitosten sijoituspaikan 
valintaa ja laitosten suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai 
käytöstäpoistoa;

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elinten muodostamaa järjestelmää, joilla 
on jäsenvaltiossa oikeudelliset valmiudet 
säännellä turvallisuutta soveltamalla 
lupaprosesseja, jotka koskevat 
ydinlaitosten sijoituspaikan valintaa ja 
laitosten suunnittelua, rakentamista, 
käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa, 
mukaan lukien tarkastusten 
toteuttaminen ja noudattamisen valvontaa 
koskevan toimivallan käyttäminen;

Or. en

Tarkistus 95
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elimiä, joille kukin jäsenvaltio on antanut 
oikeudellisen toimivallan myöntää 
kyseisessä jäsenvaltiossa lupia ja säännellä 
ydinlaitosten sijoituspaikan valintaa ja 
laitosten suunnittelua, rakentamista, 
käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa;

(8) ’valvontaviranomaisella’ 
eurooppalaista valvontaelintä, jolle
Euroopan komissio on antanut 
oikeudellisen toimivallan ja jolla on 
riittävä arvovalta ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövarat, jotta se 
voi suorittaa tehtävänsä ja myöntää lupia 
ja säännellä ydinlaitosten sijoituspaikan 
valintaa ja laitosten suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai 
käytöstäpoistoa;

Or. en
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Tarkistus 96
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’luvalla’ lupaa, jonka valvontaelin
myöntää hakijalle ydinlaitoksen 
sijoituspaikan valintaa ja laitoksen 
suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, 
käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

(9) ’luvalla’ lupaa, jonka 
ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen 
myöntää hakijalle ydinlaitoksen 
sijoituspaikan valintaa ja laitoksen 
suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, 
käyttöä tai käytöstäpoistoa varten sen 
jäsenvaltion harjoittamien politiikkojen 
mukaisesti, jonka alueella ydinlaitos 
sijaitsee;

Or. ro

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon asianomaisen jäsenvaltion ja EU:n harjoittamat, 
energiavalikoimaa ja ydinlaitoksen sijoittamista koskevat politiikat.

Tarkistus 97
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’luvalla’ lupaa, jonka valvontaelin
myöntää hakijalle ydinlaitoksen 
sijoituspaikan valintaa ja laitoksen 
suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, 
käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

(9) ’luvalla’ lupaa, jonka riippumaton elin
myöntää hakijalle ydinlaitoksen 
sijoituspaikan valintaa ja laitoksen 
suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, 
käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo vastuun lupien myöntämisestä kuuluvan kunkin jäsenvaltion hallitukselle. 
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Vaikka kukin jäsenvaltio voi päättää täysin itsenäisesti haluaako se käyttää ydinvoimaa vai ei, 
pitäisi jättää avoimesti toimivan riippumattoman elimen toimivallan piiriin päätöksen 
tekeminen siitä, millä ehdoilla asianomainen lupa myönnetään, jotta varmistetaan, että kaikki 
poliittiset edut jätetään taka-alalle ja laitoksen ja väestön turvallisuus on päätöksen 
ensisijainen kriteeri.

Tarkistus 98
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’uusilla ydinvoimaloilla’ 
ydinvoimaloita, joiden toimilupa
myönnetään tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

(10) ’uusilla ydinvoimaloilla’ 
ydinvoimaloita, joiden rakennuslupa
myönnetään tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 99
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’uusilla ydinvoimaloilla’ 
ydinvoimaloita, joiden toimilupa
myönnetään tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

(10) ’uusilla ydinvoimaloilla’ 
ydinvoimaloita, joiden rakennuslupa
myönnetään tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 10 kohdassa "uudet ydinvoimalat" määritellään voimaloiksi, 
joilla on lupa toimia tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Kun otetaan huomioon, että 
uusia vaatimuksia, varsinkin suunnittelunäkökohtiin liittyviä vaatimuksia, ei voida soveltaa 
sen jälkeen, kun rakentaminen on saatu päätökseen, olisi "uudet ydinvoimalat" määriteltävä 
siten, että ne ovat niitä, joille myönnettiin rakennuslupa direktiivin voimaantulon jälkeen.
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Tarkistus 100
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) "tekniikan nykytasoa vastaavilla 
turvallisuusnormeilla" normeja teknisille, 
lainsäädännöllisille ja toiminnallisille 
järjestelmille, jotka vastaavat EU:ssa 
nykyisin käytettäviä tai kehitettävinä 
olevia parhaita mahdollisia käytäntöjä. 
Jäsenvaltioita on lisäksi vaadittava 
pyrkimään jatkuvasti parantamaan 
voimassa olevia turvallisuusnormejaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on sisällettävä "tekniikan nykytasoa vastaavien turvallisuusnormien" määritelmä.

Tarkistus 101
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta 
on toimiluvan haltijalla, jota valvoo 
valvontaviranomainen. Ydinlaitoksessa 
toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä 
ja tarkastuksista päättää ainoastaan 
valvontaviranomainen, ja ne toteuttaa 
luvanhaltija.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoiman käyttö on kansainvälisesti 
hyväksyttyjen turvallisuusperiaatteiden 
mukaista, mukaan lukien se, että 
päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta on 
toimiluvan haltijalla ja että kyseinen 
vastuu säilyy ydinlaitosten koko 
elinkierron aikana siihen asti, kun laitos on 
vapautettu viranomaisvalvonnasta. Tätä 
luvanhaltijan vastuuta ei voi delegoida.

Luvanhaltijalla on päävastuu
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turvallisuudesta ydinlaitosten koko 
elinkierron aikana siihen asti, kun laitos on 
vapautettu viranomaisvalvonnasta. Tätä 
luvanhaltijan vastuuta ei voi delegoida.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan kattavampi ja selkeämpi määritelmä ydinlaitosten 
turvallisuutta koskevalle vastuulle ja sitä koskevalle kehykselle, ja siksi olisi viittaus 
kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin mainittava yksiselitteisesti. Alunperin ehdotettu 
kohta "jota valvoo valvontaviranomainen" ei sitä paitsi pidä paikkaansa, koska vastuuta 
ydinlaitosten turvallisuudesta ei voida jakaa.

Tarkistus 102
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta 
on toimiluvan haltijalla, jota valvoo 
valvontaviranomainen. Ydinlaitoksessa
toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja 
tarkastuksista päättää ainoastaan 
valvontaviranomainen, ja ne toteuttaa 
luvanhaltija.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoiman käyttö on kansainvälisesti 
hyväksyttyjen turvallisuusperiaatteiden 
mukaista, mukaan lukien se, että 
päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta on 
toimiluvan haltijalla. Toimiluvan haltija 
laatii ehdotuksen ydinlaitoksessa 
toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja 
jättää sen valvontaviranomaisen 
hyväksyttäväksi. Luvanhaltija toteuttaa 
tämän jälkeen kyseiset toimenpiteet 
valvontaviranomaisen valvonnassa ja 
tämän direktiivin 4 ja 5 artiklassa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 103
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta 
on toimiluvan haltijalla, jota valvoo 
valvontaviranomainen. Ydinlaitoksessa 
toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja 
tarkastuksista päättää ainoastaan 
valvontaviranomainen, ja ne toteuttaa 
luvanhaltija.

1. Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta 
on toimiluvan haltijalla, jota valvoo 
ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen. 
Ydinlaitoksessa toteutettavista 
turvallisuustoimenpiteistä ja tarkastuksista 
päättää ainoastaan 
ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen, ja ne 
toteuttaa luvanhaltija.

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa kansallinen sääntely- ja valvontaviranomainen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 104
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, 
joka kattaa myös tarvittavan 
täytäntöönpanon valvonnan.

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisten suorittamia tarkastuksia 
varten järjestelmä, joka kattaa myös 
tarvittavan täytäntöönpanon valvonnan. 
Valvontaviranomaisella on oltava 
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toimivalta muuttaa ydinlaitoksen 
toimilupaa tai keskeyttää sen voimassaolo, 
vetää se pois tai peruuttaa se tapauksissa, 
joissa lupaehtoja on rikottu vakavasti.

Or. en

Tarkistus 105
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, 
joka kattaa myös tarvittavan 
täytäntöönpanon valvonnan.

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisten suorittamia tarkastuksia 
varten järjestelmä, joka kattaa myös 
tarvittavan täytäntöönpanon valvonnan.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto "viranomaisten suorittamia tarkastuksia" on oikeudellisesti tarkempi ajatellen 
yhteisön lainsäädännön tavoitteita ydinturvallisuuden alalla, sillä se määrittää selkeämmin ja 
kattavammin ydinlaitosten turvallisuutta koskevan vastuun ja sitä koskevan kehyksen, sillä 
alunperin ehdotettuun muotoon "viranomaisvalvontaa" ei sisälly valtaa toteuttaa 
tarkastuksia.
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Tarkistus 106
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, 
joka kattaa myös tarvittavan 
täytäntöönpanon valvonnan.

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
eurooppalaiset ja kansalliset 
turvallisuusvaatimukset, ydinlaitosten 
toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, 
joka kattaa myös tarvittavan 
täytäntöönpanon valvonnan.

Or. en

Perustelu

Kansallisessa ydinlaitosten turvallisuutta koskevassa lainsäädäntö- ja sääntelykehyksessä on 
otettava huomioon sekä kansallinen että yhteisön ydinturvallisuusnormeja koskeva 
lainsäädäntö yhdenmukaisuuden lisäämiseksi EU:ssa.

Tarkistus 107
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaiset Ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa kansallinen sääntely- ja valvontaviranomainen 



AM\771348FI.doc 43/103 PE421.201v01-00

FI

yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi. Kyseisen 
viranomaisen valvontatehtävä on myös tuotava esille alusta lähtien.

Tarkistus 108
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi 
vaikuttaa turvallisuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen epäasianmukaisen vaikutuksen 
alainen, joka voi vaikuttaa 
turvallisuuskysymyksiä koskevaan 
päätöksentekoon. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomainen on tässä 
direktiivissä sille asettuja 
viranomaistehtäviä toteuttaessaan 
oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti 
riippumaton kaikista muista julkisista tai 
yksityisistä elimistä ja että sen henkilöstö 
ja johtohenkilöt toimivat markkinoiden 
eduista riippumatta eivätkä pyydä eivätkä 
ota ohjeita miltään hallitukselta tai 
muulta julkiselta elimeltä.

Or. en

Perustelu

Vaikka esittelijän vaatimus valvontaviranomaisen riippumattomuudesta on kannatettava, olisi 
varmistettava, että se koskee kaikkea viranomaisen toimintaa, ei vain "valvontatehtävien" 
yhteydessä.
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Tarkistus 109
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi 
vaikuttaa turvallisuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi 
vaikuttaa erheellisesti ydinturvallisuuden 
viranomaisvalvontaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomainen on oikeudellisesti 
ja toiminnallisesti erillinen ja että sen 
johto ja henkilöstö ovat riippumattomia 
hoitaessaan ydinturvallisuuden 
sääntelyyn kuuluvia velvollisuuksiaan ja 
tehtäviään.

Or. en

Tarkistus 110
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, 
joille on annettu tehtäväksi edistää tai 
käyttää ydinlaitoksia tai perustella 
yhteiskunnalle koituvia hyötyjä, eikä se ole 
minkään sellaisen vaikutuksen alainen, 
joka voi vaikuttaa turvallisuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on taattava 
valvontaviranomaisen todellinen 
riippumattomuus ja varmistettava, että se 
käyttää toimivaltuuksiaan 
puolueettomasti ja avoimesti. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tässä 
direktiivissä ja asiaan liittyvässä 
lainsäädännössä sille asetettuja 
viranomaistehtäviä toteuttaessaan:
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a) oikeudellisesti erillinen ja 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
muista julkisista tai yksityisistä elimistä, 
erityisesti niistä, joiden tehtävänä on
edistää tai käyttää ydinlaitoksia tai 
perustella yhteiskunnalle koituvia hyötyjä, 
eikä se ole minkään sellaisen vaikutuksen 
alainen, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen;

b) ja että sen henkilöstö ja johtohenkilöt:
i) toimivat markkinoiden eduista 
riippumatta, ja 
ii) eivät viranomaistehtäviä suorittaessaan 
pyydä eivätkä ota suoria ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta julkiselta tai 
yksityiseltä elimeltä.
Näillä vaatimuksilla ei kuitenkaan 
rajoiteta tarvittaessa läheisen yhteistyön 
tekemistä muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on taattava valvontaviranomaisen tosiasiallinen riippumattomuus, jotta 
varmistetaan, että viranomainen hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja avoimesti. Tämä 
tarkistus on sen aseman ja niiden velvollisuuksien mukainen, joka/jotka on annettu 
kansallisille sääntelyviranomaisille energian sisämarkkinoita koskevaan pakettiin sisältyvissä 
välineissä.

Tarkistus 111
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai vastustaa 
tai käyttää ydinlaitoksia
Valvontaviranomainen ei ole minkään 
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sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi 
vaikuttaa turvallisuuteen.

sellaisen paineen alainen, joka voi 
vaikuttaa sen valvontatoimiin.

Or. en

Tarkistus 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi 
vaikuttaa turvallisuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen on 
tosiasiallisesti riippumaton kaikista 
organisaatioista, joille on annettu 
tehtäväksi edistää tai käyttää ydinlaitoksia 
tai perustella yhteiskunnalle koituvia 
hyötyjä, eikä se ole minkään sellaisen 
vaikutuksen alainen, joka voi vaikuttaa 
turvallisuuteen.

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa kansallinen sääntely- ja valvontaviranomainen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 113
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen

2. Jäsenvaltioiden on 
valvontaviranomaisen 
riippumattomuuden suojelemiseksi 
erityisesti varmistettava, että 
valvontaviranomainen on oikeushenkilö, 
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tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

että se on rahoituksellisesti itsenäinen ja 
että sillä on riittävät taloudelliset ja 
henkilöstövoimavarat, jotta se voi 
suoriutua sille määrätyistä velvollisuuksista 
ja tehtävistä. Valvontaviranomaisen 
tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano, 
mukaan lukien ydinlaitoksen toiminnan 
keskeyttäminen tapauksissa, joissa 
turvallisuus ei ole taattu, sekä toimiluvan 
pois vetäminen tapauksissa, joissa 
lupaehtoja on rikottu vakavasti tai 
toistuvasti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on taattava valvontaviranomaisen tosiasiallinen riippumattomuus, jotta 
varmistetaan, että viranomainen hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja avoimesti. Tämä 
tarkistus on sen aseman ja niiden velvollisuuksien mukainen, joka/jotka on annettu 
kansallisille sääntelyviranomaisille energian sisämarkkinoita koskevaan pakettiin sisältyvissä 
välineissä.

Tarkistus 114
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen
tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. 
Valvontaviranomaisen tehtävänä on 
valvoa ja säännellä ydinlaitosten 
turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano 
sekä se, että toimiluvan haltija täyttää 
kaikki voimassa olevat 
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turvallisuusvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 115
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen 
tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

2. Ydinvoimaturvallisuuden kansallisella 
sääntely- ja valvontaviranomaisella on 
oltava riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen 
tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa kansallinen sääntely- ja valvontaviranomainen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 116
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen 
tehtävänä on valvoa ja säännellä 

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen 
tehtävänä on valvoa ja säännellä 
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ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

ydinlaitosten turvallisuutta, valvoa 
radioaktiivisten materiaalien liikkeitä ja 
varmistaa turvallisuusvaatimusten, ehtojen 
ja turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Ranskan riippumaton ydinturvallisuusviranomainen (Autorité de sûreté nucléaire) on 
todennut viimeksi julkaisemassaan vuosikertomuksessa, että voidakseen kantaa 
täysimääräisesti vastuunsa ydinlaitosten turvallisuuden alalla sen olisi voitava valvoa 
radioaktiivisten materiaalien virtoja.

Tarkistus 117
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia ja 
valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 
suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon.

3. Valvontaviranomainen suorittaa kaikki 
tarvittavat arvioinnit kansallisessa 
lainsäädännössä 6 artiklan mukaisesti 
vahvistettujen luvan myöntämistä 
koskevien turvallisuusvaatimusten 
täyttämisestä ja valvoo myönnettyjen, 
ydinlaitosten sijoituspaikan valintaan, 
laitosten suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon liittyvien lupien 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 118
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia ja 
valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 
suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon.

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia ja 
valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 
suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon. Valvontaviranomainen 
valvoo myös toiminnanharjoittajien 
käyttämiä alihankkijoita sen 
varmistamiseksi, että ne täyttävät vaaditut 
turvallisuutta ja pätevyyttä koskevat 
standardit.

Or. en

Perustelu

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 119
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia ja 
valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia ja 
valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 
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suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon.

suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon. Valvontaviranomainen 
valvoo myös toiminnanharjoittajien 
käyttämiä alihankkijoita sen 
varmistamiseksi, että ne täyttävät vaaditut 
turvallisuutta ja pätevyyttä koskevat 
standardit.

Or. en

Perustelu

Ydinlaitosten korjaamisen, huollon ja puhdistamisen kaltaiseen toimintaan osallistuvat 
työntekijät muodostavat myös ryhmän, joka on merkittävä riskitekijä ja joka saattaa altistua 
terveys- ja turvallisuusriskeille ydinlaitoksissa. Kyseisistä toiminnoista vastaavat hyvin usein 
alihankkijat ja alihankkijoiden alihankkijat. Kyseiset työntekijät ovat vähiten koulutettuja ja 
perillä asioista eikä heitä ole sisällytetty kokonaan toiminnanharjoittajan terveys- ja 
turvallisuusmenettelyihin.

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia ja 
valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 
suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon.

3. Ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen 
myöntää lupia ja valvoo niiden 
soveltamista ydinlaitosten sijoituspaikan 
valintaan, laitosten suunnitteluun, 
rakentamiseen, käyttöönottoon, käyttöön 
tai käytöstäpoistoon sekä varmistaa 
laitosten turvallisuutta koskevien tietojen 
avoimuuden.

Or. ro

Perustelu

Ydinvoimaturvallisuuden kansallisen sääntely- ja valvontaviranomaisen on voitava tiedottaa 
kansalaisille paikkansapitävästi ja viipymättä merkittävistä ydinturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä.
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Tarkistus 121
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisten on 
varmistettava, että luvanhaltijoilla on 
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilökuntaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 122
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisten on 
varmistettava, että luvanhaltijoilla on 
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilökuntaa.

4. Ydinvoimaturvallisuuden kansallisen 
sääntely- ja valvontaviranomaisen on 
varmistettava, että luvanhaltijoilla on 
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilökuntaa.

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa kansallinen sääntely- ja valvontaviranomainen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.
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Tarkistus 123
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisten on 
varmistettava, että luvanhaltijoilla on 
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilökuntaa.

4. Valvontaviranomaisten on todennettava, 
että luvanhaltijoilla on käytettävissään 
riittävästi pätevää henkilökuntaa.

Or. sl

Tarkistus 124
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontaviranomainen arvioi 
edellytyksenä ydinturvallisuuden 
varmistamiselle säännönmukaisesti 
toimiluvan haltijan ydinturvallisuuden 
kannalta merkittävät tehtävät hoitavan 
henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden.

Or. en

Tarkistus 125
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on suostuttava 
vähintään joka kymmenes vuosi siihen, 
että sille ja kansalliselle 
sääntelyjärjestelmälle tehdään 
kansainvälinen vertaisarviointi, joka 

Poistetaan.
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tähtää sääntelyinfrastruktuurin jatkuvaan 
parantamiseen.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös ei tarjoa lisäarvoa, sillä jäsenvaltioiden ja Euratom-järjestön on 
ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen mukaisesti toimitettava vuosittain ydinalaa 
koskeva kertomus, jossa käsitellään myös lainsäädäntö- ja sääntelykehystä.

Tarkistus 126
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on suostuttava 
vähintään joka kymmenes vuosi siihen, 
että sille ja kansalliselle 
sääntelyjärjestelmälle tehdään
kansainvälinen vertaisarviointi, joka tähtää 
sääntelyinfrastruktuurin jatkuvaan 
parantamiseen.

5. Jotta sääntelyinfrastruktuuria voidaan 
jatkuvasti parantaa on kussakin 
jäsenvaltiossa tehtävä vähintään joka 
kymmenes vuosi kansainvälinen 
vertaisarviointi ydinalan sääntelyn 
valvontajärjestelmästä. Vastaanottava elin 
ja vertaiset päättävät tapauskohtaisesti 
arvioinnin erityispiirteistä ja laajuudesta 
tämän direktiivin mukaisesti kehitettyjen 
erityisten sääntöjen perusteella.

Or. en

Tarkistus 127
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on suostuttava 
vähintään joka kymmenes vuosi siihen, 
että sille ja kansalliselle 
sääntelyjärjestelmälle tehdään 

5. Ydinvoimaturvallisuuden kansallisen 
sääntely- ja valvontaviranomaisen on 
suostuttava joka kymmenes vuosi siihen, 
että sille ja kansalliselle 
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kansainvälinen vertaisarviointi, joka tähtää 
sääntelyinfrastruktuurin jatkuvaan 
parantamiseen.

sääntelyjärjestelmälle tehdään 
kansainvälinen vertaisarviointi, joka tähtää 
sääntelyinfrastruktuurin jatkuvaan 
parantamiseen.

Or. ro

Perustelu

Käsite "vähintään joka kymmenes vuosi" on liian epämääräinen ottaen huomioon vauhdin, 
jolla energia-ala menee eteenpäin. On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten on vaihdettava 
parhaita valvontakäytäntöjä ja kehitettävä 
yhteinen näkemys kansainvälisesti 
hyväksytyistä ydinturvallisuutta 
koskevista vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan turvallisuusvaatimukset ja valvontaprosessien 
puitteet Euroopan unionissa.
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Tarkistus 129
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten on vaihdettava 
parhaita valvontakäytäntöjä ja kehitettävä 
yhteinen näkemys kansainvälisesti 
hyväksytyistä ydinturvallisuutta 
koskevista vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Parhaiden käytäntöjen tiivis vaihtaminen valvontaviranomaisten kesken edistää 
turvallisuusvaatimusten ja valvontaprosessien puitteiden yhdenmukaistamista Euroopan 
unionissa.

Tarkistus 130
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle 
ydinturvallisuuden valvontatoimien 
menettelyistä ja tuloksista. Niiden on myös 
varmistettava, että valvontaviranomaiset
tosiasiallisesti tiedottavat väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen 
saatavuus on varmistettava asiaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle ja 
asianomaisille paikallisviranomaisille 
ydinturvallisuuden valvontatoimien 
menettelyistä ja tuloksista. Niiden on myös 
varmistettava, että 
ydinvoimaturvallisuuden kansallinen 
sääntely- ja valvontaviranomainen 
tosiasiallisesti tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen 
saatavuus on varmistettava asiaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. ro
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Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa kansallinen sääntely- ja valvontaviranomainen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi. Asianomaiset 
paikallisviranomaiset olisi pidettävä ajan tasalla, jotta ne voivat osallistua 
päätöksentekoprosessiin ja tukea sääntely- ja valvontaviranomaisen toimenpiteitä.

Tarkistus 131
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle 
ydinturvallisuuden valvontatoimien 
menettelyistä ja tuloksista. Niiden on myös 
varmistettava, että valvontaviranomaiset 
tosiasiallisesti tiedottavat väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen 
saatavuus on varmistettava asiaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle ja 
komissiolle ydinturvallisuuden 
valvontatoimien menettelyistä ja tuloksista 
sekä onnettomuustapauksissa ilmoitettava 
niistä väestölle viipymättä. Niiden on 
myös varmistettava, että 
valvontaviranomaiset tosiasiallisesti 
tiedottavat väestölle toimivaltaansa 
kuuluvista asioista. Tietojen saatavuus on 
varmistettava asiaa koskevien kansallisten 
ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 132
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava tämän 
direktiivin liitteessä vahvistettuja 
turvallisuusperiaatteita, jotka vastaavat
IAEA:n turvallisuusperusteita (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 2006) ydinlaitosten 
sijoituspaikan valinnan, suunnittelun, 
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INFCIRC 449, 5.7.1994). rakentamisen, käyttöönoton, käytön tai 
käytöstäpoiston osalta. Niiden on 
noudatettava ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia.

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkea taso. 
Näitä periaatteita ovat muun muassa 
tehokkaat järjestelyt mahdollisten 
säteilyvaarojen varalta, onnettomuuksien 
ehkäisy ja niihin reagointi, ikääntymisen 
hallinta, kaikkien tuotettujen 
radioaktiivisten materiaalien hallinta 
pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen 
naapurivaltioiden väestölle ja 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 133
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006).). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkea taso. 
Näitä periaatteita ovat muun muassa 

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön ja että aiheelliset toimenpiteet 
toteutetaan, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkein 
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tehokkaat järjestelyt mahdollisten 
säteilyvaarojen varalta, onnettomuuksien 
ehkäisy ja niihin reagointi, ikääntymisen 
hallinta, kaikkien tuotettujen 
radioaktiivisten materiaalien hallinta 
pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen 
naapurivaltioiden väestölle ja 
viranomaisille.

mahdollinen taso. Näitä periaatteita ovat 
muun muassa ydinlaitosten käyttäminen 
sellaisia normeja noudattamalla, jotka 
vastaavat EU:n nykyistä kehitystasoa 
teknisesti, lainsäädännöllisesti ja 
toiminnallisesti, tehokkaat järjestelyt 
mahdollisten säteilyvaarojen varalta, 
onnettomuuksien ja vaarallisten 
tilanteiden ehkäisy ja niihin reagointi, 
ikääntymisen hallinta, kaikkien tuotettujen 
radioaktiivisten materiaalien hallinta 
pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen 
naapurivaltioiden väestölle ja 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää pyrkiä ehkäisemään pieniäkin onnettomuuksia, jotka on luokiteltu tapahtumiksi, 
erityisesti jos niistä aiheutuu säteilyseurauksia.

Tarkistus 134
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006).). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
ydinturvallisuutta koskevia säännöksiä 
ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kansainväliset hyvät 
käytännöt, kuten IAEA:n
turvallisuusperiaatteet, normit ja ohjeet.

Or. en

Perustelu

Direktiivin oikeusperusta, Euratom-perustamissopimuksen 31 ja 32 artikla, ei tue täysin 
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IAEA:n turvallisuusperusteita tai siinä asiakirjassa vahvistettuja yksittäisiä periaatteita. Jotta 
ne sopivat direktiiviin, niitä olisi muutettava. Tulkinnallisia ongelmia saattaa syntyä siitä, kun 
perusperiaatteita sovelletaan jäsenvaltioissa, ja ne aiheuttaisivat myös riskin tarpeettomista 
vetoamisista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Viittaaminen ydinturvallisuutta 
koskevaan yleissopimukseen aiheuttaisi kuta kuinkin samanlaisen ongelman, sillä Euratom ei 
ole ratifioinut kaikkia yleissopimuksen artikloita.

Tarkistus 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa sekä käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa 
(IAEA INFCIRC 546, 24.12.1997) 
määrättyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

Or. pl

Perustelu

Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (IAEA INFCIRC 546, 24.12.1997) on yksi tämän alan avainasiakirjoja, jotka 
koskevat tätä asetusta.

Tarkistus 136
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava 1. Ydinlaitosten sijoituspaikan valinnan, 
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IAEA:n turvallisuusperusteita (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006).). Niiden on noudatettava
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

suunnittelun, rakentamisen, käytön ja 
käytöstä poiston suhteen jäsenvaltioiden
on sovellettava liitteessä eriteltyjä IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on sovellettava
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia1.
1 EYVL L 318, 11.12.1999, s. 20 ja EUVL 
L 172, 6.5.2004, s. 7.

Or. en

Perustelu

Katso mietintöluonnoksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen 28 
perustelut. Lisäksi olisi kaikki lupaan liittyvät toimet mainittava nimenomaisesti (ydinlaitosten 
sijoituspaikan valinta, suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja käytöstä poisto).

Tarkistus 137
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006).). Niiden on noudatettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava 
liitteeseen sisältyvän yksityiskohtaisen 
luettelon mukaisesti IAEA:n 
turvallisuusperusteiden(IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006) niitä osia, jotka ovat 
olennaisia ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen luomiseksi, ja niiden 
on noudatettava asiaan liittyviä 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994.

Or. de
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Perustelu

IAEA:n ja ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen turvallisuusperiaatteet kattavat myös 
sellaiset toiminnot ja laitokset, jotka eivät sisälly direktiiviehdotukseen. Ne IAEA:n ja 
ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen turvallisuusperiaatteet, jotka ovat olennaisia 
tämän direktiivin kannalta ja jotka on määrä sisällyttää yhteisön kehykseen on lueteltu 
liitteessä.

Tarkistus 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava:

– niitä IAEA:n turvallisuusperusteiden
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1, 2006) osia, jotka ovat 
olennaisia ydinlaitosten kannalta ja jotka 
on lueteltu kattavasti liitteessä; ja
– asiaan liittyviä ydinturvallisuutta 
koskevassa yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

Or. en

Perustelu

IAEA:n turvallisuusperusteet ja ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus kattavat myös 
lukuisia sellaisia toimintoja/laitoksia, jotka eivät kuulu direktiiviehdotuksen soveltamisalaan. 
Liitteessä on lueteltu tarkasti ne IAEA:n turvallisuusperusteiden ja ydinturvallisuutta 
koskevan yleissopimuksen osat, jotka ovat olennaisia tämän direktiivin kannalta ja ne on 



AM\771348FI.doc 63/103 PE421.201v01-00

FI

mukautettu EU:n tilanteeseen.

Tarkistus 139
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkea taso. 
Näitä periaatteita ovat muun muassa 
tehokkaat järjestelyt mahdollisten 
säteilyvaarojen varalta, onnettomuuksien 
ehkäisy ja niihin reagointi, ikääntymisen 
hallinta, kaikkien tuotettujen 
radioaktiivisten materiaalien hallinta 
pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen 
naapurivaltioiden väestölle ja 
viranomaisille.

Niiden on erityisesti varmistettava, että
liitteessä tarkoitetut IAEA:n 
turvallisuusperusteissa määrätyt asiassa 
sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkein 
mahdollinen taso. Näitä periaatteita ovat 
muun muassa tehokkaat järjestelyt 
mahdollisten säteilyvaarojen varalta, 
onnettomuuksien ehkäisy ja niihin 
reagointi, ikääntymisen hallinta, kaikkien 
tuotettujen radioaktiivisten materiaalien 
hallinta pitkällä aikavälillä sekä 
tiedottaminen naapurivaltioiden väestölle 
ja viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Se, että erityiset periaatteet kuuluvat direktiiviin, koska ne sisältyvät sen liitteeseen, ei tee 
niiden mainitsemisesta tässä tarpeetonta. Tämä pätee etenkin siksi, että niitä voidaan 
noudattaa myös vanhojen laitosten, joissa turvallisuusongelma on paljon vakavampi, 
toiminnan kohdalla.

Tarkistus 140
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä Poistetaan.
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kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Direktiivillä ei voida asettaa jäsenvaltioille velvoitteita, jotka koskevat sellaisia tulevia 
vaikutuksia, joiden sisältöä tai kestoa ei vielä ole määritetty. Uusien reaktoreiden turvallisuus 
on sitä paitsi otettu huomioon 6 artiklan 1 kohdassa, jossa vahvistetaan uusia reaktoreista 
koskevat yleiset säännöt.

Tarkistus 141
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia
tiiviissä yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa, jotta turvallisuutta voidaan 
parantaa jatkuvasti. Kyseisten 
turvallisuuden parantamiseen tähtäävien 
vaatimusten on perustuttava ydinvoima-
alan ja sen sääntelyviranomaisten
antamiin uusia voimaloita koskeviin 
sääntöihin, käyttökokemuksiin, 
toiminnassa olevien ydinvoimaloiden 
hyviin käytäntöihin ja 
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turvallisuusarviointeihin, reaktoreiden 
turvallisuusarviointeja koskeviin 
nykyaikaisiin tekniikoihin ja menetelmiin, 
ydinteknologian edistymiseen ja 
turvallisuustutkimukseen.

Or. en

Tarkistus 142
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa. Työntekijöiden on oltava 
asianmukaisesti edustettuina 
ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevän eurooppalaisen korkean 
tason ryhmän kaltaisissa eurooppalaisissa 
elimissä.

Or. en

Perustelu

Työntekijöihin kohdistuu välitön säteilyriski ydinlaitosten toiminnan kaikissa vaiheissa, 
käytöstäpoisto ja jätteen käsittely ja varastointi mukaan lukien. Heillä on läheinen suhde 
riskeihin ja turvallisuuskulttuureihin. Työntekijöiden tulisi siksi olla asianmukaisesti 
edustettuina korkean tason ryhmässä. Edustus voidaan järjestää tunnustettujen 
eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen kautta. Tämä tarkistus on voimassa myös, mikäli 
esittelijän tarkistus 30 hyväksytään.
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Tarkistus 143
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa. Työntekijöiden ja muiden 
sosiaalis-taloudellisten etujen on oltava 
asianmukaisesti edustettuina Euroopan 
komission ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa koskevien kysymysten 
tarkastelemiseksi perustamissa yhteisön 
tason elimissä.

Or. en

Perustelu

Työntekijöihin kohdistuu välitön säteilyriski ydinlaitosten toiminnan kaikissa vaiheissa, 
käytöstäpoistossa ja jätteen käsittelyssä ja varastoinnissa. Heillä on läheinen suhde riskeihin 
ja turvallisuuskulttuureihin. Työntekijöiden tulisi näin ollen olla asianmukaisesti edustettuina.
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Tarkistus 144
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä EY-
tason ydinturvallisuusnormien 
hyväksymiseen saakka kehittämään uusien 
ydinvoimaloiden turvallisuutta varten 
lisävaatimuksia sen periaatteen mukaisesti, 
että turvallisuutta on parannettava 
jatkuvasti. Parannuksia tehtäisiin Läntisen 
Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten 
järjestössä WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisten ydinturvallisuusnormien käyttöönotto edellyttää sekä nykyisten 
turvallisuusvaatimusten lisäämistä että sitovien turvallisuussääntöjen käyttöönottoa. 
Kummankin käyttöönottoprosessi voidaan käynnistää samanaikaisesti.

Tarkistus 145
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on kehitettävä
ydinvoimaloiden turvallisuusvaatimuksia 
koskeva järjestelmä ja pidettävä sitä yllä
sen periaatteen mukaisesti, että 
turvallisuutta on parannettava jatkuvasti. 
Parannuksia tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
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WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 146
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän
kanssa.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä eurooppalaisen 
valvontaelimen kanssa.

Or. en

Tarkistus 147
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa, että kaikki 
kolmannet valtiot, jotka haluavat liittyä 
EU:hun tai jotka parhaillaan 
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neuvottelevat liittymisestä EU:hun 
noudattavat vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettuja normeja ja sen liitteessä 
annettuja IAEA:n määrittämiä 
periaatteita.

Or. en

Perustelu

On olennaista varmistaa, että EU:n naapurimaat soveltavat vähintään samoja 
ydinturvallisuusnormeja kuin EU, sillä ydinalan onnettomuuksien seuraukset eivät koskaan 
pysy maan rajojen sisäpuolella.

Tarkistus 148
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoimaloissa tapahtuneiden vakavien 
onnettomuuksien seurausten 
rajoittamiseksi seuraavia vaikutusten 
vähimmäistämistä koskevia kriteereitä 
sovelletaan aina: 
– hätäsuojelutoimenpiteitä tai pitkän 
aikavälin toimenpiteitä ei toteuteta 
kauempana kuin 800 metrin etäisyydellä 
ydinlaitoksesta; 
– mihinkään toimiin ei ryhdytä 
jälkeenpäin kauempana kuin 3 000 
metrin etäisyydellä ydinlaitoksesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan kansalaisten kannalta on vakavien onnettomuuksien seurausten rajoittaminen 
merkittävä turvallisuuskysymys. Ydinlaitosten päästöjen enimmäismäärää olisi rajoitettava. 
Tähän voidaan päästä rajoittamalla onnettomuuksien mahdollisia seurauksia. Mikäli kaikkia 
teknisiä turvallisuusnormeja on sovellettu, olisi toimenpiteitä rajoitettava myös vakavan 
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onnettomuuden tapauksessa, jotta vältetään kenellekään koituvat tarpeettomat rasitteet. Näitä 
kriteereitä olisi sovellettava sekä nykyisiin että uusiin reaktoreihin.

Tarkistus 149
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Turvallisuuden ensisijaisuus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, jotta kaikissa 
ydinlaitoksiin välittömästi liittyvissä 
käytänteissä ydinlaitosten turvallisuus 
asetetaan ehdottomalle etusijalle.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpiteissä, joita toteutetaan 
direktiivin 96/29/Euratom 44 artiklan 
mukaisesti väestön operationaaliseksi 
suojelemiseksi, otetaan huomioon
ydinturvallisuusnäkökohdat käytetyn 
polttoaineen kierron kaikissa vaiheissa, ja 
erityisesti:
a) että ydinturvallisuusnäkökohdat 
otetaan huomioon myös ydinlaitosten 
rakentamista ja sijoittamista koskevien 
suunnitelmien käsittelyssä; ja 
b) että ydinturvallisuusnäkökohdat 
otetaan huomioon myös uusien laitosten 
käyttöönottoa koskevassa hyväksynnässä;
c) ja että ydinturvallisuusnäkökohdat 
otetaan huomioon myös ydinlaitosten 
toimintaluvassa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisön tai työntekijöiden altistuminen 
radioaktiiviselle säteilylle laitoksen 
rakentamisen, toiminnan tai 
käytöstäpoiston aikana rajoitetaan 
tekniikan sallimalle alhaisimmalle tasolle.
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Or. en

Perustelu

Artiklan otsikkona on "Turvallisuuden ensisijaisuus" ja siksi on tarpeellista varmistaa, että 
väestölle, valvontaviranomaisille ja ydinlaitosten toiminnanharjoittajille viestitetään 
mahdollisimman selkeästi, että ydinturvallisuus on aina etusijalla.

Tarkistus 150
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Jäsenvaltioiden neuvomiseksi ja 
avustamiseksi 6 artiklassa tarkoitetuilla 
aloilla perustetaan täten eurooppalainen 
valvontaelin. Elin arvioi erityisesti 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
turvallisuutta koskevien velvollisuuksien 
ja vaatimusten asianmukaista 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.
Eurooppalainen valvontaelin koostuu 
jäsenvaltioiden valvontaelinten 
päälliköistä ja komission edustajista.

Or. en

Tarkistus 151
Atanas Paparizov

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 4 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

1. Luvanhaltijoiden on suunniteltava, 1. luvanhaltijat ovat vastuussa 
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rakennettava ja käytettävä ydinlaitoksiaan 
ja poistettava ne käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 
kohdan säännösten mukaisesti.

ydinlaitostensa turvallisuudesta 6 artiklan 
1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

2. Luvanhaltijoiden on perustettava ja 
pantava täytäntöön hallintojärjestelmät, ja 
valvontaviranomaisen on todennettava ne
säännöllisesti.

2. luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön hallintojärjestelmät, ja että 
valvontaviranomainen todentaa ne 
säännöllisesti 4 artiklan mukaisesti.

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava 
riittävät rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

3. luvanhaltijat osoittavat riittävästi
rahoitusvaroja ja henkilöstöä
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

4 a. Luvanhaltijoiden on noudatettava 
muita kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettuja velvoitteita.

Or. en

(Sijoitetaan 4 artiklan jälkeen 4 a artiklana)

Perustelu

Direktiivi olisi osoitettava jäsenvaltioille, ei luvanhaltijoille. Nämä kolme 7 artiklan 
säännöstä, joista on tarkoitus tulla (uusi) 4 a artikla, eivät ole kattavat ja pitäen mielessä 
ydinturvallisuuden alan lainsäädännön selkeyttämistä ja laajentamista koskevat tavoitteet on 
tarpeen lisätä teksti "muita kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja velvoitteita" uuteen 4 
kohtaan.

Tarkistus 152
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvanhaltijoiden on suunniteltava, 
rakennettava ja käytettävä ydinlaitoksiaan
ja poistettava ne käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 
kohdan säännösten mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat suunnittelevat, rakentavat ja 
käyttävät ydinlaitoksiaan ja poistavat ne 
käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännösten mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Direktiivi olisi osoitettava jäsenvaltioille, ei luvanhaltijoille. 

Tarkistus 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvanhaltijoiden on suunniteltava, 
rakennettava ja käytettävä ydinlaitoksiaan 
ja poistettava ne käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 
kohdan säännösten mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat vastaavat ydinlaitostensa 
suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä 
ja niiden käytöstä poistamisesta 6 artiklan 
säännösten mukaisesti

Or. en

Perustelu

Direktiivi olisi osoitettava jäsenvaltioille, ei luvanhaltijoille.

Tarkistus 154
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luvanhaltijoiden on perustettava ja 
pantava täytäntöön hallintojärjestelmät, ja 
valvontaviranomaisen on todennettava ne 
säännöllisesti.

2. Luvanhaltijoiden on perustettava ja 
pantava täytäntöön hallintojärjestelmät, ja 
ydinvoimaturvallisuuden kansallisen 
sääntely- ja valvontaviranomaisen on 
todennettava ne säännöllisesti.

Or. ro
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Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava 
riittävät rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Inhimilliset näkökohdat on sisällytetty ehdotettuun liitteeseen. Euratom-
perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan mukaisesti EU:lla ei myöskään ole toimivaltaa 
säännellä rahoituskysymyksiä. EU ei siten hyväksynyt ydinturvallisuutta koskevan 
yleissopimuksen 11 artiklaa, jossa säädetään kyseisistä näkökohdista. Sama perustelu pätee 
myös henkilöstövoimavaroihin. Lokakuussa 2006 tästä kysymyksestä annetun 
yksityiskohtaisen suosituksen vuoksi ei myöskään ole tarpeen antaa rahoituskysymyksiin 
liittyvää lisäsääntelyä.

Tarkistus 156
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava 
riittävät rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Poistetaan.

Or. de



AM\771348FI.doc 75/103 PE421.201v01-00

FI

Perustelu

Henkilöstövoimavaroja koskevat näkökohdat on sisällytetty ehdotetussa liitteessä annettuihin 
suosituksiin. Ottaen huomioon Euratom-perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan ei EU:lla ole 
toimivaltaa antaa rahoitusnäkökohtiin liittyviä sääntöjä. EU ei siten ole hyväksynyt 
ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen 11 artiklaa, jossa säädetään kyseisistä 
näkökohdista. Sama perustelu pätee myös henkilöstövoimavaroihin.

Tarkistus 157
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen. 
Luvanhaltijan on toimitettava 
säännöllisesti asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle arvio työvoimaa 
koskevista kysymyksistä, jollaisia ovat 
esimerkiksi terveys ja turvallisuus ja 
turvallisuuskulttuuri, pätevyys ja 
koulutus, henkilöstön määrä ja 
alihankkijoiden käyttö.

Or. en

Perustelu

On yleisesti tunnustettua, että inhimillinen tekijä muodostaa merkittävän riskin ydinalan 
toiminnoissa. Luvanhaltijan vastuu on selkeä, mutta inhimilliseen tekijään liittyvästä 
turvallisuuskulttuurista raportoimista voidaan parantaa. Säännöllinen raportointi 
mahdollistaa parannusten tekemisen. Tarkistus on esittelijän tarkistuksen 35 mukainen ja 
täydentää sitä.
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Tarkistus 158
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen. 
Luvanhaltijan on toimitettava 
säännöllisesti asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle arvio työvoimaa 
koskevista kysymyksistä, jollaisia ovat 
esimerkiksi terveys ja turvallisuus ja 
turvallisuuskulttuuri, pätevyys ja 
koulutus, henkilöstön määrä ja 
alihankkijoiden käyttö.

Or. en

Perustelu

On yleisesti tunnustettua, että inhimillinen tekijä muodostaa merkittävän riskin ydinalan 
toiminnoissa. Luvanhaltijan vastuu on selkeä, mutta inhimilliseen tekijään liittyvästä 
turvallisuuskulttuurista raportoimista voidaan parantaa. Säännöllinen raportointi 
mahdollistaa parannusten tekemisen.

Tarkistus 159
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö 
velvollisuuksiensa täyttämiseen ja 
varmistettava, että palvelukseen otetuilla 
työntekijöillä on kaikki tarvittavat
pätevyydet.

Or. en
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Tarkistus 160
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on toimitettava 
kolmen vuoden välein Euroopan 
komissiolle ja eurooppalaisille 
työmarkkinajärjestöille ydinturvallisuutta 
ja turvallisuuskulttuuria käsittelevä 
kertomus. Komissio voi eurooppalaisia 
työmarkkinajärjestöjä kuultuaan ehdottaa 
parannuksia ydinturvallisuuden 
varmistamiseksi, mukaan lukien 
terveyden suojelu korkeimmalla 
mahdollisella tasolla EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Turvallisuusperusteissa, joihin komissio viittaa ja joihin viitataan esittelijän tarkistuksessa 
43, jos se hyväksytään, ei oteta kantaa siihen, miten ydinturvallisuuden kokemusta voidaan 
parantaa, erityisesti kun on kyse terveydestä ja turvallisuudesta. Kaikki - jäsenvaltiot, 
valvontaviranomaiset, komissio, toiminnanharjoittajat ja työntekijöiden edustajat - hyötyvät 
säännöllisestä tietojen ja kokemusten vaihdosta, mikä mahdollistaa myös parannusten 
tekemisen ja EU-tason turvallisuuskulttuurin luomisen. Asianomaiset työmarkkinajärjestöt 
ovat ne, jotka osallistuvat sähköalaa koskevaan alojenväliseen ja alakohtaiseen sosiaaliseen 
vuoropuheluun.

Tarkistus 161
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on toimitettava 
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kolmen vuoden välein Euroopan 
komissiolle ja eurooppalaisille 
työmarkkinajärjestöille ydinturvallisuutta 
ja turvallisuuskulttuuria käsittelevä 
kertomus. Komissio voi eurooppalaisia 
työmarkkinajärjestöjä kuultuaan ehdottaa 
parannuksia ydinturvallisuuden 
varmistamiseksi, mukaan lukien 
terveyden suojelu korkeimmalla 
mahdollisella tasolla EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Turvallisuusperusteissa, joihin komissio viittaa ja joihin viitataan esittelijän tarkistuksessa 
43, jos se hyväksytään, ei oteta kantaa siihen, miten ydinturvallisuuden kokemusta voidaan 
parantaa, erityisesti kun on kyse terveydestä ja turvallisuudesta. Kaikki - jäsenvaltiot, 
valvontaviranomaiset, komissio, toiminnanharjoittajat ja työntekijöiden edustajat - hyötyvät 
säännöllisestä tietojen ja kokemusten vaihdosta, mikä mahdollistaa myös parannusten 
tekemisen ja EU-tason turvallisuuskulttuurin luomisen. Asianomaiset työmarkkinajärjestöt 
ovat ne, jotka osallistuvat sähköalaa koskevaan alojenväliseen ja alakohtaiseen sosiaaliseen 
vuoropuheluun.

Tarkistus 162
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Luvanhaltijoiden on noudatettava 
kaikkia muita kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettuja velvoitteita.

Or. en
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Tarkistus 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisen on tehtävä 
ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia ja 
tarkastuksia sekä suoritettava tarvittaessa 
täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimia 
ydinlaitoksissa niiden koko elinkierron 
aikana, myös käytöstäpoistoprosessin 
aikana.

1. Ydinvoimaturvallisuuden kansallisen 
sääntely- ja valvontaviranomaisen on 
tehtävä ydinturvallisuusarviointeja, 
tutkimuksia ja tarkastuksia sekä 
suoritettava tarvittaessa täytäntöönpanon 
valvontaan liittyviä toimia ydinlaitoksissa 
niiden koko elinkierron aikana, myös 
käytöstäpoistoprosessin aikana.

Or. ro

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 164
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisen on tehtävä 
ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia ja 
tarkastuksia sekä suoritettava tarvittaessa 
täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimia 
ydinlaitoksissa niiden koko elinkierron 
aikana, myös käytöstäpoistoprosessin 
aikana.

1. Valvontaviranomaisen on tehtävä 
ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia ja 
säännöllisiä tarkastuksia sekä suoritettava 
tarvittaessa täytäntöönpanon valvontaan 
liittyviä toimia ydinlaitoksissa niiden koko 
elinkierron aikana, myös 
käytöstäpoistoprosessin aikana.

Or. en
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Tarkistus 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet peruuttaa toimilupa, jos
ydinlaitoksessa rikotaan 
turvallisuusmääräyksiä vakavasti tai 
toistuvasti.

2. Jos ydinlaitoksessa rikotaan 
turvallisuusmääräyksiä vakavasti tai 
toistuvasti on valvontaviranomaisen 
sovellettava tarkoituksenmukaisia 
painostuskeinoja luvanhaltijaan sen 
varmistamiseksi, että ydinlaitos saatetaan 
vaaditun normin mukaiselle tasolle.

Or. pl

Perustelu

Käytetyn polttoaineen varastointilaitoksen, ydinpolttoaineen valmistuslaitoksen, 
rikastuslaitoksen, jälleenkäsittelylaitoksen tai edes reaktorin (ei ydinlaitoksen) toimilupaa ei 
voida vetää takaisin edes sen jälkeen, kun ko. laitos on suljettu (ei keskeytetty toimintaa 
toistaiseksi). Käytetyn polttoaineen varastointilaitokset, ydinpolttoaineen valmistuslaitokset, 
rikastuslaitokset, jälleenkäsittelylaitokset ja niihin liittyvät reaktorit ovat ydinlaitoksia, joita 
on valvottava ja joiden turvallisuus on taattava aukottomasti.

Tarkistus 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet peruuttaa toimilupa, jos 
ydinlaitoksessa rikotaan 
turvallisuusmääräyksiä vakavasti tai 
toistuvasti.

2. Ydinvoimaturvallisuuden kansallisella 
sääntely- ja valvontaviranomaisella on 
oltava valtuudet peruuttaa toimilupa, jos 
ydinlaitoksessa rikotaan 
turvallisuusmääräyksiä vakavasti tai 
toistuvasti.

Or. ro
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Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet määrätä minkä tahansa 
ydinlaitoksen toiminta keskeytettäväksi,
jos se katsoo, ettei turvallisuus ole täysin 
taattu.

3. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet määrätä minkä tahansa 
ydinreaktorin, kriittisen tai alikriittisen 
rakennelman sulkeminen, jos se katsoo, 
ettei turvallisuus ole täysin taattu.

Or. pl

Perustelu

Asetuksen soveltamisala kattaa kaikki ydinlaitokset, mukaan lukien ydinvoimareaktorit, 
tutkimusreaktorit ja kriittiset rakennelmat. Mikäli ydinturvallisuussääntöjä rikotaan on 
asianomaiset laitokset suljettava. Tämä kuitenkin ainoastaan pienentää riskejä, ja niitä on 
myös valvottava koko ajan.

Tarkistus 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet määrätä minkä tahansa 
ydinlaitoksen toiminta keskeytettäväksi, 
jos se katsoo, ettei turvallisuus ole täysin 
taattu.

3. Ydinvoimaturvallisuuden kansallisella 
sääntely- ja valvontaviranomaisella on 
oltava valtuudet määrätä minkä tahansa 
ydinlaitoksen toiminta keskeytettäväksi, 
jos se katsoo, ettei turvallisuus ole täysin 
taattu.

Or. ro
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Perustelu

On tarpeen määrittää selkeästi yksi ainoa viranomainen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
ja viranomaisen roolin vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 169
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Taloudelliset resurssit

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa aiheelliset 
toimenpiteet varmistaakseen, että jokaista 
ydinlaitosta varten on käytettävissä 
riittävät taloudelliset voimavarat 
tukemaan sen turvallisuutta koko sen 
olemassaolon ajan ja sen jälkeen.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kunkin ydinlaitoksen käytöstäpoistotoimia 
ja jätehuoltoa varten on tiettyihin 
määräaikoihin mennessä käytettävissä 
rahastojen muodossa riittävät 
rahoitusvarat ottaen huomioon toimien 
pitkä toteutusaika. Kyseisten varojen on 
täytettävä liitteessä ja asiaan liittyvässä 
EY:n lainsäädännössä vahvistetut 
vähimmäiskriteerit. Komission pitää 
lisäksi ehdottaa kuuden kuukauden 
kuluessa EY:n perustamissopimuksen 
nojalla lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että tulevia 
käytöstäpoistoja varten on saatavilla 
riittävästi varoja ja oikeudenmukaista 
kilpailua energiamarkkinoilla koskevien 
esteiden syntymisen ehkäisemiseksi.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
erillinen kirjanpito tulevien 
käytöstäpoisto- tai jätehuoltotoimintojen 
rahoitukselle. Sääntelyelimen tai -
viranomaisen kaltaisen riippumattoman 
elimen on vuosittain arvioitava kyseiset 
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varat uudelleen ja tarkastettava ne sen 
todentamiseksi, että edellä mainittuja 
tulevia toimintoja varten kerättyjä tuloja 
ja niihin liittyviä korkotuottoja käytetään 
ainoastaan mainittuihin tarkoituksiin, eli 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltotoimintoihin, 
ja että niitä ei käytetä suoraan tai 
välillisesti markkinatoimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti totesi jo maaliskuussa 2002 sähkömarkkinadirektiivin ensimmäisessä 
käsittelyssä, että käytöstäpoisto- ja jätehuoltorahastojen hallinnointi vaikuttaa 
sähkömarkkinoiden toimintaan, mikä johtuu sellaisten laitosten mahdollisesti saamasta 
taloudellisesta edusta, jotka voivat turvautua käytöstäpoisto- ja jätehuoltorahastoihinsa 
markkinahankintojensa rahoittamiseksi. Siksi on tarpeen laatia EY:n perustamissopimuksen 
nojalla selkeimpiä suuntaviivoja ja noudattamismekanismeja tämän markkinahäiriön 
poistamiseksi.

Tarkistus 170
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia asianmukaiseen ja 
jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen.

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia koulutukseen 
ydinlaitosten turvallisuudesta 
huolehtivien riittävien inhimillisten 
voimavarojen luomiseksi kansallisella 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission ehdotuksessa on ilmeisesti otettu huomioon ainoastaan nykyisen 
henkilöstön koulutus ja siinä ei ole pidetty mielessä tarvetta varmistaa ydinturvallisuudesta 
jäsenvaltioissa huolehtivien asiantuntijoiden tulevat sukupolvet.
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Tarkistus 171
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia asianmukaiseen ja 
jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen.

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
pakollisessa yhteistyössä muiden maiden 
kanssa mahdollisuuksia asianmukaiseen ja 
jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen, vaihto-
ohjelmat mukaan lukien.

Or. fr

Perustelu

Ylikansallinen yhteistyö on olennaista asiantuntemuksen tasojen yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi erityisesti ydinturvallisuuden alalla. Vaihto-ohjelmien järjestelmällinen 
käyttöönotto on hyvä keino varmistaa käytännön asiantuntemus ja hyvien käytäntöjen 
vaihtaminen.

Tarkistus 172
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia asianmukaiseen ja 
jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen.

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia asianmukaiseen ja 
jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen sekä 
ydinvoimaa koskevan tiedon 
säilyttämiseen.

Or. en
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Tarkistus 173
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta viimeistään [kolmen
vuoden kuluttua voimaantulosta] ja joka 
kolmas vuosi sen jälkeen. Komissio 
toimittaa ensimmäisen kertomuksen 
pohjalta neuvostolle kertomuksen 
direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä 
ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseksi toteuttamistaan 
toimista ja alueellaan sijaitsevien 
ydinvoimaloiden turvallisuudesta 
viimeistään vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] ja joka vuosi 
sen jälkeen. 

Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
jäsenvaltioiden toimittamiin selontekoihin 
perustuvan kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta ja 
ydinturvallisuustilanteesta yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 174
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta viimeistään [kolmen 
vuoden kuluttua voimaantulosta] ja joka 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta samaan aikaan kuin 
ydinturvallisuutta koskevan 
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kolmas vuosi sen jälkeen. Komissio 
toimittaa ensimmäisen kertomuksen
pohjalta neuvostolle kertomuksen 
direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä 
ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

yleissopimuksen mukaisesti laaditaan 
kansallisia kertomuksia. Komissio 
toimittaa kyseisten kertomusten pohjalta 
säännöllisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 175
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta viimeistään [kolmen 
vuoden kuluttua voimaantulosta] ja joka 
kolmas vuosi sen jälkeen. Komissio 
toimittaa ensimmäisen kertomuksen 
pohjalta neuvostolle kertomuksen 
direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä 
ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta viimeistään [kolmen 
vuoden kuluttua voimaantulosta] ja joka 
vuosi sen jälkeen. Komissio toimittaa 
ensimmäisen kertomuksen pohjalta 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Or. de

Tarkistus 176
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio esittää jäsenvaltioiden 11 
artiklan mukaisesti antamien 
ensimmäisten selontekojen perusteella 
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viimeistään kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sitovien turvanormien hyväksymisestä.

Sitovat turvanormit perustuvat WENRA-
järjestön tiiviissä yhteistyössä 
ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevän eurooppalaisen korkean 
tason työryhmän kanssa kehittämiin 
turvallisuustasoihin ja niitä täydennetään 
luomalla EU:n laajuisia 
valvontamekanismeja. Näiden 
vaatimusten ja mekanismien 
tarkoituksena on taata turvallisuuden 
korkea taso uusimman tekniikan 
kehityksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että ryhdyttäisiin soveltamaan olemassa olevan kansainvälisen yleissopimuksen 
kannalta kyseenalaista mekanismia, direktiivissä on hyväksyttävä mekanismi, jolla otetaan 
käyttöön ja pannaan tehokkaasti täytäntöön yhteiset turvanormit, jotka edellyttävät nykyisen 
tekniikan tason tai parhaan käytettävissä olevan tekniikan, käytäntöjen ja 
sääntelyjärjestelmien käyttöön ottamista kaikissa EU:ssa toiminnassa olevissa 
ydinvoimaloissa, kuten marraskuussa 1998 kokoontunut oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 
vaati ja kuten radioaktiivisia jätteitä koskevassa PARCOM-suosituksessa 9/14 OSPAR-
yleissopimuksen mukaisesti suositeltiin.

Tarkistus 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite
TURVALLISUUSTAVOITE

Turvallisuutta koskeva perustavoite on 
työntekijöiden ja väestön suojeleminen 
ydinlaitoksista mahdollisesti aiheutuvan 
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ionisoivan säteilyn vahingollisilta 
vaikutuksilta.
1. Työntekijöiden ja väestön suojelun 
varmistamiseksi on ydinlaitosten toiminta 
järjestettävä siten, että saavutetaan 
sellaiset korkeimmat mahdolliset 
turvallisuusnormit, jotka voidaan 
järkevästi saavuttaa ottaen huomioon 
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.
Euratom-järjestön perusnormeissa 
(direktiivi 96/29/Euratom) vahvistettujen 
terveyden suojelua koskevien 
toimenpiteiden lisäksi on toteutettava 
seuraavat toimenpiteet:
– sellaisten tapahtumien 
todennäköisyyden rajoittaminen, jotka 
voivat johtaa ydinreaktorin ytimen, 
ydinketjureaktion, radioaktiivisen lähteen 
hallinnan menettämiseen ja
– kyseisten tapahtumien seurausten 
lieventäminen, jos niitä esiintyy.
2. Turvallisuutta koskeva perustavoite on 
otettava huomioon kaikkien ydinlaitosten 
kohdalla ja ydinlaitoksen eliniän kaikissa 
vaiheissa.
TURVALLISUUSPERUSTEET
PERIAATE 1: Vastuu turvallisuudesta
Kukin jäsenvaltio huolehtii siitä, että 
päävastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta 
on kullakin luvanhaltijalla, ja toteuttaa 
aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että kukin luvanhaltija täyttää 
velvollisuutensa.
1.1. Kukin jäsenvaltio varmistaa, että 
luvanhaltija on pannut täytäntöön 
säännökset, jotka koskevat:
– tarvittavien valtuuksien antamista ja 
ylläpitämistä;
– riittävän koulutuksen ja tiedon 
antamista;
– sellaisten menettelyiden ja järjestelyiden 
toteuttamista, joilla ylläpidetään 
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turvallisuutta kaikissa olosuhteissa;
– ydinlaitosten asianmukaisen 
suunnittelun ja riittävän laadun 
todentamista;
– kaiken käytettävän, tuotettavan tai 
kuljetettava radioaktiivisen materiaalin 
turvallisen valvonnan varmistamista;
– kaiken muodostuvan radioaktiivisen 
jätteen turvallisen valvonnan 
varmistamista,
jotta ydinlaitoksen turvallisuutta koskeva 
velvollisuus täytetään.
Nämä vastuut on täytettävä voimassa 
olevien turvallisuustavoitteiden ja 
vaatimusten mukaisesti niin kuin 
valvontaviranomainen on määrännyt tai 
hyväksynyt ja niiden täyttäminen on 
varmistettava hallintojärjestelmän 
täytäntöönpanon avulla.
PERIAATE 2: Turvallisuusjohtaminen
Kaikissa ydinturvallisuuteen liittyvissä 
organisaatioissa on otettava käyttöön 
tarkoituksenmukaiset turvallisuutta 
koskevat johto- ja hallintojärjestelmät ja 
pidettävä niitä yllä. 
2.1 On osoitettava turvallisuusasioita 
koskevaa johtajuutta organisaation 
korkeimmilla tasoilla. Tehokas 
johtojärjestelmä on pantava täytäntöön ja 
sitä on pidettävä yllä ja siihen on 
sisällytettävä kaikki johtamiselementit, 
jotta turvallisuusvaatimukset laaditaan ja 
niitä sovelletaan johdonmukaisesti 
muiden vaatimusten kanssa, mukaan 
luettuina ihmisen toimintaa, laatua ja 
turvallisuutta koskevat vaatimukset, ja 
niin, että turvallisuutta eivät vaaranna 
muut vaatimukset.
Johtamisjärjestelmällä on myös 
varmistettava turvallisuuskulttuurin 
edistäminen, turvatoimien säännöllinen 
arviointi ja kokemuksesta saatujen oppien 
soveltaminen.
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2.2 Turvallisuuskulttuuri, joka koskee 
asenteita ja käyttäytymistä suhteessa 
kaikkien organisaatioiden ja yksilöiden 
turvallisuuteen, on sisällytettävä 
johtamisjärjestelmään. 
Turvallisuuskulttuuriin sisältyy:
– yksilöllinen ja kollektiivinen 
sitoutuminen turvallisuuteen johtamisen, 
hallinnon ja henkilökunnan kaikilla 
tasoilla;
– organisaatioiden ja yksiköiden vastuu 
turvallisuudesta kaikilla tasoilla;
– toimenpiteet, joilla rohkaistaan 
epäilevään ja oppivaan asenteeseen ja 
joilla torjutaan turvallisuutta koskevaa 
piittaamattomuutta.
2.3 Johtamisjärjestelmässä tunnistetaan 
kaikki yksilöiden väliset toimet kaikilla 
tekniikkaan ja organisaatioon liittyvillä 
tasoilla. Jotta ehkäistään turvallisuutta 
koskevia, merkittäviä inhimillisiä ja 
organisaatiosta johtuvia virheitä, 
inhimillinen tekijä on otettava huomioon 
ja asianmukaista toimintaa ja hyviä 
käytäntöjä on tuettava.
PERIAATE 3: Turvallisuuden 
arvioiminen
Ennen kunkin ydinlaitoksen rakentamista 
ja käyttöönottoa sekä koko laitoksen 
olemassaolon ajan tehdään kattavia ja 
järjestelmällisiä turvallisuusarviointeja. 
On käytettävä asteittaista lähestymistapaa, 
jossa otetaan huomioon ydinlaitoksesta 
aiheutuvien mahdollisten riskien laajuus.
3.1 Valvontaviranomaisen on vaadittava 
kaikkia ydinlaitoksia koskevaa 
turvallisuusarviointia, joka on 
yhdenmukainen asteittaisen 
lähestymistavan kanssa. Kyseiseen 
turvallisuusarviointiin kuuluu 
systemaattinen normaalia toimintaa ja 
sen vaikutuksia koskeva analyysi, analyysi 
tavoista, joissa virheitä saattaisi sattua, ja 
analyysi tällaisten virheiden seurauksista. 
Turvallisuusarviointien on katettava 
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turvallisuustoimenpiteet, joita tarvitaan 
vaaran kontrolloimiseen, ja suunniteltuja 
ja laadittuja turvallisuuspiirteitä 
arvioidaan, jotta osoitetaan, että ne 
täyttävät niiden edellyttämät 
turvallisuustoiminnot. Siellä missä 
vaaditaan valvontatoimia tai operaattorin 
toimia turvallisuuden ylläpitämiseksi, 
alustava turvallisuusarviointi on tehtävä, 
jotta osoitetaan, että toteutetut järjestelyt 
on tehty kunnolla ja että niihin voidaan 
luottaa. Jäsenvaltio voi myöntää 
ydinlaitosta koskevan luvan ainoastaan 
silloin, kun on osoitettu 
valvontaviranomaista tyydyttävällä 
tavalla, että mahdollisen luvanhaltijan 
ehdottamat turvallisuustoimenpiteet ovat 
riittäviä.
3.2 Vaadittu turvallisuusarviointi 
toistetaan kokonaan tai osittain siten kuin 
on tarpeen myöhemmin toimintojen 
toteuttamiseksi, jotta otetaan huomioon 
muuttuneet olosuhteet (kuten uusien 
standardien soveltaminen tai tieteellinen 
ja tekninen kehitys), 
toimintakokemuksista saatu palaute, 
muutokset ja ikääntymisen vaikutukset. 
Toiminnoissa, jotka jatkuvat pitkän ajan, 
arviointeja tarkistetaan ja toistetaan 
tarvittaessa. Kyseisten toimintojen 
jatkamisen ehtona on, että kyseisissä 
uudelleenarvioinneissa osoitetaan 
turvallisuustoimenpiteiden olevan 
edelleen riittäviä.
3.3 Vaaditun turvallisuusarvioinnin 
yhteydessä on määritettävä ja 
analysoitava onnettomuuksista osviittaa 
antavat merkit (alkuunpaneva tapahtuma, 
joka voi johtaa onnettomuudelle 
suotuisten olojen syntymiseen) ja on 
toteutettava toimia onnettomuuksien 
syntymisen ehkäisemiseksi. 
3.4 Turvallisuuden parantamiseksi 
edelleen on otettava käyttöön prosesseja 
palautteen antamiseksi 
käyttökokemuksista omassa laitoksessa ja 
muissa laitoksissa ja niiden 
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analysoimiseksi, mukaan lukien 
alkuunpanevat tapahtumat, 
onnettomuuksista osviittaa antavat 
merkit, "vähältä piti" -tilanteet, 
onnettomuudet ja luvattomat teot, jotta 
kokemuksista voidaan oppia, niitä 
voidaan jakaa ja niiden pohjalta voidaan 
ryhtyä toimiin. 
PERIAATE 4: Turvallisuuden optimointi
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinlaitokset on optimoitu saavuttamaan 
korkein turvallisuuden taso, joka voidaan 
järkevästi saavuttaa, ilman että niiden 
toimintaa rajoitetaan kohtuuttomasti.
4.1 Suojelun optimointi edellyttää 
arvioiden tekemistä useiden tekijöiden 
suhteellisesta merkityksestä, mukaan 
luettuina:
– ennustettavien tapahtumien 
toteutumisen todennäköisyys ja niistä 
johtuvat seuraukset;
– saatujen säteilyannosten suuruus ja 
jakautuminen;
– säteilyriskeihin liittyvät taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöä koskevat tekijät.
– Suojelun optimointi tarkoittaa myös 
sitä, että hyödynnetään hyviä käytäntöjä 
ja talonpoikaisjärkeä siinä määrin kuin 
on käytännöllistä päivittäisissä 
toiminnoissa.
PERIAATE 5: Ehkäisy ja lieventäminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden ydinlaitoksissa ryhdytään 
ydinonnettomuuksien ja vaarallisten 
tilanteiden ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi kaikkiin 
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.
5.1 Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että luvanhaltijat toteuttavat kaikki 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet
– sellaisten normaalista poikkeavien 
olojen tai tapahtumien esiintymisen 
ehkäisemiseksi, jotka voivat johtaa 
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hallinnan menettämiseen;
– tosiasiallisesti esiintyneiden virheiden 
tai epänormaalien tilanteiden leviämisen 
estämiseksi; ja
– onnettomuuden aiheuttamien 
vahingollisten seurausten lieventämiseksi
panemalla täytäntöön "syväpuolustus".
5.2 Soveltamalla syväpuolustuksen 
käsitettä varmistetaan, että yksittäinen 
tekninen, inhimillinen tai organisaatiosta 
johtuva virhe ei voi aiheuttaa haitallisia 
vaikutuksia ja että virheiden yhdistelmät, 
jotka voivat lisätä merkittävästi haitallisia 
vaikutuksia, ovat hyvin epätodennäköisiä.
5.3 Syväpuolustus toteutetaan 
yhdistelemällä lukuisia peräkkäisiä ja 
toisistaan riippumattomia suojelutasoja, 
joiden olisi kaikkien annettava periksi 
ennen kuin työntekijöille tai väestölle 
aiheutuisi haitallisia vaikutuksia. 
Syväpuolustuksen tasoihin on 
sisällytettävä:
– asianmukaisen sijoituspaikan valinta;
– ydinlaitoksen asianmukainen 
suunnittelu, joka koostuu
korkealaatuisesta suunnittelusta ja 
rakentamisesta;
osien ja laitteiston luotettavuudesta;
valvonta-, rajoittamis- ja 
suojelujärjestelmistä sekä 
seurantamenetelmistä
– asianmukainen organisaatio, joka 
käsittää
tehokkaan johtamisjärjestelmän, jossa 
johto on sitoutunut voimakkaasti 
turvallisuuskulttuurin vaalimiseen
kattavat toiminnalliset menettelyt ja 
käytännöt
kattavat johtamismenettelyt 
onnettomuustilanteissa
hätävalmiuksia koskevat järjestelyt.
PERIAATE 6: Valmius ja toiminta 
hätätilanteissa
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hätätilavalmiutta ja toimintaa 
ydinlaitosonnettomuuden tapauksessa 
koskeviin järjestelyihin on ryhdytty 
direktiivin 96/29/Euratomin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

IAEA:n turvallisuusperusteet ja ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus kattavat myös 
lukuisia sellaisia toimintoja/laitoksia, jotka eivät kuulu direktiiviehdotuksen soveltamisalaan. 
Tämä liite sisältää ne asiaan liittyvät ja EU:n oloihin mukautetut IAEA:n ja ydinturvallisuutta 
koskevan yleissopimuksen periaatteet, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
IAEA:n perusteiden ja ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen mukauttamisessa on 6 
artiklan 1 kohtaa koskeva selvennys, sellaisena kuin se on ehdotettu toisessa tarkistuksessa, 
yhdistettävä tähän liitteeseen.

Tarkistus 178
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite
TURVALLISUUSTAVOITE

Turvallisuutta koskeva perustavoite on 
työntekijöiden ja väestön suojeleminen 
ydinlaitoksista mahdollisesti aiheutuvan 
ionisoivan säteilyn vahingollisilta 
vaikutuksilta.
1. Työntekijöiden ja väestön suojelun
varmistamiseksi on ydinlaitosten toiminta 
järjestettävä siten, että saavutetaan 
sellaiset korkeimmat mahdolliset 
turvallisuusnormit, jotka voidaan 
järkevästi saavuttaa ottaen huomioon 
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.
Euratom-järjestön perusnormeissa 
(direktiivi 96/29/Euratom) vahvistettujen 
terveyden suojelua koskevien 
toimenpiteiden lisäksi on toteutettava 
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seuraavat toimenpiteet:
– sellaisten tapahtumien 
todennäköisyyden rajoittaminen, jotka 
voivat johtaa ydinreaktorin ytimen, 
ydinketjureaktion, radioaktiivisen lähteen 
hallinnan menettämiseen ja
– kyseisten tapahtumien seurausten 
lieventäminen, jos niitä esiintyy.
2. Turvallisuutta koskeva perustavoite on 
otettava huomioon kaikkien ydinlaitosten 
kohdalla ja ydinlaitoksen eliniän kaikissa 
vaiheissa.
TURVALLISUUSPERUSTEET
PERIAATE 1: Vastuu turvallisuudesta
Kukin jäsenvaltio huolehtii siitä, että 
päävastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta 
on kullakin luvanhaltijalla, ja toteuttaa 
aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että kukin luvanhaltija täyttää 
velvollisuutensa.
1.1. Kukin jäsenvaltio varmistaa, että 
luvanhaltija on pannut täytäntöön 
säännökset, jotka koskevat:
– tarvittavien valtuuksien antamista ja 
ylläpitämistä;
– riittävän koulutuksen ja tiedon 
antamista;
–sellaisten menettelyiden ja järjestelyiden 
toteuttamista, joilla ylläpidetään 
turvallisuutta kaikissa olosuhteissa;
– ydinlaitosten asianmukaisen 
suunnittelun ja riittävän laadun 
todentamista;
– kaiken käytettävän, tuotettavan tai 
kuljetettava radioaktiivisen materiaalin 
turvallisen valvonnan varmistamista;
– kaiken muodostuvan radioaktiivisen 
jätteen turvallisen valvonnan 
varmistamista
jotta ydinlaitoksen turvallisuutta koskeva 
velvollisuus täytetään.
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Nämä vastuut on täytettävä voimassa 
olevien turvallisuustavoitteiden ja 
vaatimusten mukaisesti niin kuin 
valvontaviranomainen on määrännyt tai 
hyväksynyt ja niiden täyttäminen on 
varmistettava hallintojärjestelmän 
täytäntöönpanon avulla.
PERIAATE 2: Turvallisuusjohtaminen
Kaikissa ydinturvallisuuteen liittyvissä 
organisaatioissa on otettava käyttöön 
tarkoituksenmukaiset turvallisuutta 
koskevat johto- ja hallintojärjestelmät ja 
pidettävä niitä yllä. 
2.1 On osoitettava turvallisuusasioita 
koskevaa johtajuutta organisaation 
korkeimmilla tasoilla. Tehokas 
johtojärjestelmä on pantava täytäntöön ja 
sitä on pidettävä yllä ja siihen on 
sisällytettävä kaikki johtamiselementit, 
jotta turvallisuusvaatimukset laaditaan ja 
niitä sovelletaan johdonmukaisesti 
muiden vaatimusten kanssa, mukaan 
luettuina ihmisen toimintaa, laatua ja 
turvallisuutta koskevat vaatimukset, ja 
niin, että turvallisuutta eivät vaaranna 
muut vaatimukset.
Johtamisjärjestelmällä on myös 
varmistettava turvallisuuskulttuurin 
edistäminen, turvatoimien säännöllinen 
arviointi ja kokemuksesta saatujen oppien 
soveltaminen.
2.2 Turvallisuuskulttuuri, joka koskee 
asenteita ja käyttäytymistä suhteessa 
kaikkien organisaatioiden ja yksilöiden 
turvallisuuteen, on sisällytettävä 
johtamisjärjestelmään. 
Turvallisuuskulttuuriin sisältyy:
– yksilöllinen ja kollektiivinen 
sitoutuminen turvallisuuteen johtamisen, 
hallinnon ja henkilökunnan kaikilla 
tasoilla;
– organisaatioiden ja yksiköiden vastuu 
turvallisuudesta kaikilla tasoilla;
– toimenpiteet, joilla rohkaistaan 
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epäilevään ja oppivaan asenteeseen ja 
joilla torjutaan turvallisuutta koskevaa 
piittaamattomuutta.
2.3 Johtamisjärjestelmässä tunnistetaan 
kaikki yksilöiden väliset toimet kaikilla 
tekniikkaan ja organisaatioon liittyvillä 
tasoilla. Jotta ehkäistään turvallisuutta 
koskevia, merkittäviä inhimillisiä ja 
organisaatiosta johtuvia virheitä, 
inhimillinen tekijä on otettava huomioon 
ja asianmukaista toimintaa ja hyviä 
käytäntöjä on tuettava.
PERIAATE 3: Turvallisuuden 
arvioiminen
Ennen kunkin ydinlaitoksen rakentamista 
ja käyttöönottoa sekä koko laitoksen 
olemassaolon ajan tehdään kattavia ja 
järjestelmällisiä turvallisuusarviointeja. 
On käytettävä asteittaista lähestymistapaa, 
jossa otetaan huomioon ydinlaitoksesta 
aiheutuvien mahdollisten riskien laajuus.
3.1 Valvontaviranomaisen on vaadittava 
kaikkia ydinlaitoksia koskevaa 
turvallisuusarviointia, joka on 
yhdenmukainen asteittaisen 
lähestymistavan kanssa. Kyseiseen 
turvallisuusarviointiin kuuluu 
systemaattinen normaalia toimintaa ja 
sen vaikutuksia koskeva analyysi, analyysi 
tavoista, joissa virheitä saattaisi sattua, ja 
analyysi tällaisten virheiden seurauksista. 
Turvallisuusarviointien on katettava 
turvallisuustoimenpiteet, joita tarvitaan 
vaaran kontrolloimiseen, ja suunniteltuja 
ja laadittuja turvallisuuspiirteitä 
arvioidaan, jotta osoitetaan, että ne 
täyttävät niiden edellyttämät 
turvallisuustoiminnot. Siellä missä 
vaaditaan valvontatoimia tai operaattorin 
toimia turvallisuuden ylläpitämiseksi, 
alustava turvallisuusarviointi on tehtävä, 
jotta osoitetaan, että toteutetut järjestelyt 
on tehty kunnolla ja että niihin voidaan 
luottaa. Jäsenvaltio voi myöntää 
ydinlaitosta koskevan luvan ainoastaan 
silloin, kun on osoitettu 
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valvontaviranomaista tyydyttävällä 
tavalla, että mahdollisen luvanhaltijan 
ehdottamat turvallisuustoimenpiteet ovat 
riittäviä.
3.2 Vaadittu turvallisuusarviointi 
toistetaan kokonaan tai osittain siten kuin 
on tarpeen myöhemmin toimintojen 
toteuttamiseksi, jotta otetaan huomioon 
muuttuneet olosuhteet (kuten uusien 
standardien soveltaminen tai tieteellinen 
ja tekninen kehitys), 
toimintakokemuksista saatu palaute, 
muutokset ja ikääntymisen vaikutukset. 
Toiminnoissa, jotka jatkuvat pitkän ajan, 
arviointeja tarkistetaan ja toistetaan 
tarvittaessa. Kyseisten toimintojen 
jatkamisen ehtona on, että kyseisissä 
uudelleenarvioinneissa osoitetaan 
turvallisuustoimenpiteiden olevan 
edelleen riittäviä.
3.3 Vaaditun turvallisuusarvioinnin 
yhteydessä on määritettävä ja 
analysoitava onnettomuuksista osviittaa 
antavat merkit (alkuunpaneva tapahtuma, 
joka voi johtaa onnettomuudelle 
suotuisten olojen syntymiseen) ja on 
toteutettava toimia onnettomuuksien 
syntymisen ehkäisemiseksi. 
3.4 Turvallisuuden parantamiseksi 
edelleen on otettava käyttöön prosesseja 
palautteen antamiseksi 
käyttökokemuksista omassa laitoksessa ja
muissa laitoksissa ja niiden 
analysoimiseksi, mukaan lukien 
alkuunpanevat tapahtumat, 
onnettomuuksista osviittaa antavat 
merkit, "vähältä piti" -tilanteet, 
onnettomuudet ja luvattomat teot, jotta 
kokemuksista voidaan oppia, niitä 
voidaan jakaa ja niiden pohjalta voidaan 
ryhtyä toimiin. 
PERIAATE 4: Turvallisuuden optimointi
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinlaitokset on optimoitu saavuttamaan 
korkein turvallisuuden taso, joka voidaan 
järkevästi saavuttaa, ilman että niiden 
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toimintaa rajoitetaan kohtuuttomasti.
4.1 Suojelun optimointi edellyttää 
arvioiden tekemistä useiden tekijöiden 
suhteellisesta merkityksestä, mukaan 
luettuina:
– ennustettavien tapahtumien 
toteutumisen todennäköisyys ja niistä 
johtuvat seuraukset;
– saatujen säteilyannosten suuruus ja 
jakautuminen;
– säteilyriskeihin liittyvät taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöä koskevat tekijät.
– Suojelun optimointi tarkoittaa myös 
sitä, että hyödynnetään hyviä käytäntöjä 
ja talonpoikaisjärkeä siinä määrin kuin 
on käytännöllistä päivittäisissä 
toiminnoissa.
PERIAATE 5: Ehkäisy ja lieventäminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden ydinlaitoksissa ryhdytään 
ydinonnettomuuksien ja vaarallisten 
tilanteiden ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi kaikkiin 
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.
5.1 Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että luvanhaltijat toteuttavat kaikki 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet
– sellaisten normaalista poikkeavien 
olojen tai tapahtumien esiintymisen 
ehkäisemiseksi, jotka voivat johtaa 
hallinnan menettämiseen;
– tosiasiallisesti esiintyneiden virheiden 
tai epänormaalien tilanteiden leviämisen 
estämiseksi; sekä
– onnettomuuden aiheuttamien 
vahingollisten seurausten lieventämiseksi
panemalla täytäntöön "syväpuolustus".
5.2 Soveltamalla syväpuolustuksen 
käsitettä varmistetaan, että yksittäinen 
tekninen, inhimillinen tai organisaatiosta 
johtuva virhe ei voi aiheuttaa haitallisia 
vaikutuksia ja että virheiden yhdistelmät, 
jotka voivat lisätä merkittävästi haitallisia 
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vaikutuksia, ovat hyvin epätodennäköisiä.
5.3 Syväpuolustus toteutetaan 
yhdistelemällä lukuisia peräkkäisiä ja 
toisistaan riippumattomia suojelutasoja, 
joiden olisi kaikkien annettava periksi 
ennen kuin työntekijöille tai väestölle 
aiheutuisi haitallisia vaikutuksia. 
Syväpuolustuksen tasoihin on 
sisällytettävä:
– asianmukaisen sijoituspaikan valinta;
– ydinlaitoksen asianmukainen 
suunnittelu, joka koostuu
korkealaatuisesta suunnittelusta ja 
rakentamisesta;
osien ja laitteiston luotettavuudesta;
valvonta-, rajoittamis- ja 
suojelujärjestelmistä sekä 
seurantamenetelmistä
– asianmukainen organisaatio, joka 
käsittää
tehokkaan johtamisjärjestelmän, jossa 
johto on sitoutunut voimakkaasti 
turvallisuuskulttuurin vaalimiseen
kattavat toiminnalliset menettelyt ja 
käytännöt
kattavat johtamismenettelyt 
onnettomuustilanteissa
hätävalmiuksia koskevat järjestelyt
PERIAATE 6: Valmius ja toiminta 
hätätilanteissa
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hätätilavalmiutta ja toimintaa 
ydinlaitosonnettomuuden tapauksessa 
koskeviin järjestelyihin on ryhdytty 
direktiivin 96/29/Euratomin mukaisesti.

Or. xm

Perustelu

IAEA:n ja ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen turvallisuusperiaatteet kattavat myös 
sellaiset toiminnot ja laitokset, jotka eivät sisälly direktiiviehdotukseen. Tämä liite käsittää ne 
IAEA:n ja ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen periaatteet, jotka ovat olennaisia 
tämän direktiivin kannalta ja jotka on määrä sisällyttää yhteisön kehykseen. Jotta pidetään 
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kiinni IAEA:n ja ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen turvaperusteiden 
soveltamisperiaatteista on tarpeen käyttää 6 artiklan 1 kohdassa annettua selitystä liitteessä, 
kuten toisessa tarkistuksessa on todettu.

Tarkistus 179
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite
KÄYTÖSTÄPOISTORAHASTOT

Tämän direktiivin 8 a artiklassa 
mainittujen käytöstäpoistorahastojen on 
oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten 
mukaisia:
1. Rahastot on muodostettava 
ydinlaitosten toiminnanharjoittajien 
suorittamista maksuista siten, että 
laitoksen lopullisen sulkemisen hetkellä 
on koossa riittävästi varoja kattamaan 
kaikki käytöstäpoistoon ja jätehuoltoon 
liittyvät kustannukset, siten kuin 2 
kohdassa määritellään.
2. Maksujen suoritus rahastoihin 
perustuu laitoksen arvioituun elinikään ja 
valittuihin käytöstäpoistoa ja käytetyn 
polttoaineen huoltoa koskeviin 
strategioihin. Varojen on katettava 
erityisesti laitoksen käytöstäpoisto, 
kyseisessä prosessissa syntyneiden 
tavanomaisten ja radioaktiivisten 
purkujätteiden turvallinen pitkän 
aikavälin huolto, ydinvoimaloiden 
käytetyn polttoaineen turvallinen pitkän 
aikavälin huolto sekä 
jälleenkäsittelytoimissa syntyneet jätteet, 
jos niiden kustannuksia ei ole kokonaan 
sisällytetty voimalan käyttökustannuksiin. 
3. Rahastoissa on oltava niin paljon 
varoja, että 2 kohdassa tarkoitettuja 
käytöstäpoisto- ja 
jätehuoltovelvollisuuksien määräaikoja 
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voidaan noudattaa ja kustannukset 
kattaa.
4. Varojen on oltava tarkoitettuja 
ainoastaan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kustannusten kattamiseen 
käytöstäpoistostrategian mukaisesti, eikä 
niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. 
Tämän vuoksi käytöstäpoistorahaston on 
pääsääntöisesti oltava laitoksen 
toiminnanharjoittajasta erillinen 
oikeushenkilö.
5. Niiden ydinlaitosten osalta, jotka on 
suljettu lopullisesti ennen tämän 
direktiivin mukaisten oikeudellisten 
säädösten ja hallinnollisten määräysten 
voimaantuloa, tai [...] kuluessa kyseisten 
säännösten voimaantulosta, voidaan 
soveltaa muuta ratkaisua kuin tässä 
direktiivissä tarkoitetun 
käytöstäpoistorahaston perustamista. 
Niiden ydinlaitosten osalta, jotka on 
suljettu lopullisesti ennen tämän 
direktiivin mukaisten oikeudellisten 
säädösten ja hallinnollisten määräysten 
voimaantuloa, tai [...] kuluessa kyseisten 
säännösten voimaantulosta, voidaan 
soveltaa muuta ratkaisua kuin tässä 
direktiivissä tarkoitetun käytöstäpoisto- ja 
jätehuoltorahaston perustamista.
6. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
säännöt, joiden mukaisesti 
toiminnanharjoittajan ennen tämän 
direktiivin nojalla annettavien säännösten 
voimaantuloa kokoamat käytöstäpoistoon 
ja jätehuoltoon tarvittavat varat siirretään 
ulkopuolisiin rahastoihin. Nämä siirrot 
on toteutettava vähintään kolmen vuoden 
pituisen ajanjakson aikana tämän 
direktiivin 12 artiklassa säädetyn 
päivämäärän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti totesi jo maaliskuussa 2002 sähkömarkkinadirektiivin ensimmäisessä 
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käsittelyssä, että käytöstäpoisto- ja jätehuoltorahastojen hallinnointi vaikuttaa 
sähkömarkkinoiden toimintaan, mikä johtuu sellaisten laitosten mahdollisesti saamasta 
taloudellisesta edusta, jotka voivat turvautua käytöstäpoisto- ja jätehuoltorahastoihinsa 
markkinahankintojensa rahoittamiseksi. Siksi on tarpeen laatia EY:n perustamissopimuksen 
nojalla selkeimpiä suuntaviivoja ja noudattamismekanismeja tämän markkinahäiriön 
poistamiseksi.
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