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Tarkistus 12
Sabine Wils

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euratomin 
perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7-0151/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 191 ja 192 artiklan,

Or. en

Tarkistus 13
Sabine Wils

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ilmoittamaan 
parlamentille, millä tavalla parlamentin 
tarkistukset on asianmukaisesti otettu 
huomioon neuvoston direktiivin 
lopullisessa tekstissä sellaisena kuin se on 
tarkistettuna;

Or. en

Tarkistus 14
Sabine Wils

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 191 ja 192 artiklan,

Or. en
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Tarkistus 15
Sabine Wils

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 2 artiklan 
b kohdan mukaan yhteisö laatii yhtenäiset 
turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, 
ja sen 30 artiklassa määritellään 
”perusnormit” väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 191 artikla muodostaa 
oikeusperustan ympäristön laadun ja 
ihmisten terveyden säilyttämiselle, 
suojelulle ja parantamiselle, ionisoivan 
säteilyn aiheuttamat vaarat mukaan 
luettuna.

Or. en

Tarkistus 16
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdan 
mukaan yhteisö laatii yhtenäiset 
turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, ja 
sen 30 artiklassa määritellään 
”perusnormit” väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(1) Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 2 artiklan b kohdan 
mukaan yhteisö laatii yhtenäiset 
turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, ja 
sen 30 artiklassa määritellään 
”perusnormit” väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta ja siinä 
määrätään, että on vahvistettava 
"riittävän turvallisuuden kannalta 
suurimmat sallitut annokset".

Or. fr
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Tarkistus 17
Sabine Wils

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) SEUT-sopimuksen 153 artiklassa 
määrätään, että on laadittava 
turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 18
Sabine Wils

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) SEUT-sopimuksen 168 artiklassa 
määrätään, että on vahvistettava 
perusnormit väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Or. en

Tarkistus 19
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän direktiivin olisi noudatettava 
ICRP:n julkaisussa 103 käyttöön otettua 
tilannepohjaista lähestymistapaa, ja siinä 
olisi tehtävä ero vallitsevien ja 
suunniteltujen säteilyaltistustilanteiden 

(7) Tämän direktiivin olisi noudatettava 
ICRP:n julkaisussa 103 käyttöön otettua 
tilannepohjaista lähestymistapaa, ja siinä 
olisi tehtävä ero vallitsevien ja 
suunniteltujen säteilyaltistustilanteiden 
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sekä säteilyvaaratilanteiden välillä. Tämän 
uuden toimintakehyksen mukaisesti 
direktiivissä olisi käsiteltävä kaikenlaisia 
säteilyaltistustilanteita ja kaikentyyppisiä 
altistuksia eli työperäisiä ja lääketieteellisiä 
altistuksia sekä väestön altistusta.

sekä säteilyvaaratilanteiden välillä. Kun 
kyseessä on normien ja määräysten 
noudattaminen, siinä olisi tehtävä ero 
myös luonnon säteilylähteisiin liittyvien 
vallitsevien altistustilanteiden ja ihmisten 
toimintaan liittyvien vallitsevien 
altistustilanteiden välillä. Tämän uuden 
toimintakehyksen mukaisesti direktiivissä 
olisi käsiteltävä kaikenlaisia 
säteilyaltistustilanteita ja kaikentyyppisiä 
altistuksia eli työperäisiä ja lääketieteellisiä 
altistuksia sekä väestön altistusta.

Or. fr

Tarkistus 20
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Direktiivissä olisi myös otettava 
huomioon ICRP:ssä käyttöön otettu uusi, 
viimeisimpään säteilyriskejä koskevaan 
tietoon perustuva metodologia annosten 
laskemiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 21
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyiset työperäisen altistuksen ja 
väestön altistuksen vuosiannosrajat 
pysyvät ennallaan. Enää ei kuitenkaan 
pitäisi olla tarvetta viiden vuoden 
keskiarvon määrittämiseen paitsi 

Poistetaan.
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kansallisessa lainsäädännössä 
yksilöidyissä erikoistilanteissa.

Or. fr

Tarkistus 22
Sabine Wils

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rakennusmateriaalien sisältämää 
radioaktiivisuutta koskevien vaatimusten 
olisi oltava sellaisia, että 
rakennusmateriaalien vapaa liikkuvuus 
on mahdollista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rakennusmateriaalien sisältämää 
radioaktiivisuutta koskevien vaatimusten 
olisi oltava sellaisia, että 
rakennusmateriaalien vapaa liikkuvuus on 
mahdollista.

(13) Rakennusmateriaalien sisältämää 
luonnollista radioaktiivisuutta koskevien 
vaatimusten olisi oltava sellaisia, että 
rakennusmateriaalien vapaa liikkuvuus on 
mahdollista ja että tarjotaan parempi 
suoja säteilyvaaraa vastaan.

Or. fr

Tarkistus 24
Christel Schaldemose
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Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ilma-aluksen henkilökunnan altistusta 
avaruussäteilylle olisi käsiteltävä 
suunniteltuna altistustilanteena. 
Avaruusaluksen käyttö olisi saatettava 
tämän direktiivin soveltamisalaan, ja sitä 
olisi käsiteltävä erityisesti sallittuna 
altistuksena.

(15) Ilma-aluksen henkilökunnan altistusta 
avaruussäteilylle olisi käsiteltävä 
suunniteltuna altistustilanteena. 
Avaruusaluksen käyttö olisi saatettava 
tämän direktiivin soveltamisalaan, ja sitä 
olisi käsiteltävä erityisesti sallittuna 
altistuksena. Lisäksi on lisättävä 
tietoisuutta siitä, mitä riskejä 
avaruussäteily mahdollisesti aiheuttaa 
kansalaisille, jotka lentävät usein. 
Vastaavasti kuin ilma-aluksen 
henkilökunnalle, joille tarjotaan 
säteilyriskin vuoksi mahdollisuus 
rekisteröintiin ja terveystarkastuksiin, 
myös usein lentäville kansalaisille on 
tarjottava mahdollisuus rekisteröintiin 
esimerkiksi kannustamalla yrityksiä 
rekisteröimään työntekijät, jotka lentävät 
usein.

Or. da

Tarkistus 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Väestön terveyden suojelussa otetaan 
huomioon radioaktiivisten aineiden 
esiintyminen ympäristössä. Suorien 
ympäristöaltistusreittien lisäksi olisi 
tarkasteltava myös ympäristön suojelua 
kokonaisuutena kattavassa ja 
johdonmukaisessa kehyksessä, johon 
sisältyy myös eliöiden altistus. Koska 
ihmiset ovat osa ympäristöä, tällainen 
toimintatapa on pitkällä aikavälillä hyväksi 
terveyden suojelulle.

(16) Radioaktiivisten aineiden 
esiintyminen ympäristössä vaikuttaa 
väestön terveyteen. Suorien 
ympäristöaltistusreittien lisäksi olisi 
tarkasteltava myös ympäristön suojelua 
kokonaisuutena kattavassa ja 
johdonmukaisessa kehyksessä, johon 
sisältyy myös eliöiden altistus. Koska 
ihmiset ovat osa ympäristöä, tällainen 
toimintatapa on pitkällä aikavälillä hyväksi 
terveyden suojelulle. Koska niin sisäinen 
kuin ulkoinen säteily vaikuttaa 
organismeihin, on osoitettava 
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lisäresursseja ionisoivan säteilyn niin 
ihmisiin kuin ympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten yksityiskohtaiseen 
tutkimukseen.

Or. en

Tarkistus 26
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Lääketieteessä tärkeät teknologiset ja 
tieteelliset edistysaskeleet ovat johtaneet
potilaiden säteilyaltistuksen merkittävään 
lisääntymiseen. Direktiivissä olisi 
korostettava, että lääketieteellisen 
säteilyaltistuksen, mukaan lukien 
oireettomien henkilöiden altistus, on oltava 
oikeutettua. Direktiivissä olisi 
vahvistettava vaatimuksia, jotka koskevat 
potilaille annettavia tietoja, 
lääketieteellisistä menettelyistä aiheutuvien 
annosten raportointia, diagnostisten 
vertailutasojen käyttöä ja annoksia 
osoittavien laitteiden saatavuutta.

(17) Lääketieteen alalla on pantu merkille
potilaiden säteilyaltistuksen merkittävä 
lisääntyminen. Direktiivissä olisi 
korostettava, että lääketieteellisen 
säteilyaltistuksen, mukaan lukien 
oireettomien henkilöiden altistus, on oltava 
oikeutettua. Direktiivissä olisi 
vahvistettava vaatimuksia, jotka koskevat 
potilaille annettavia tietoja, 
lääketieteellisistä menettelyistä aiheutuvien 
annosten raportointia, diagnostisten 
vertailutasojen käyttöä ja annoksia 
osoittavien laitteiden saatavuutta.

Or. fr

Tarkistus 27
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On suotavaa asettaa samat 
aktiivisuuspitoisuuden arvot sekä 
toimintojen vapauttamiselle 
viranomaisvalvonnasta että säännellyistä 

Poistetaan.
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toiminnoista peräisin olevien materiaalien 
vapauttamiselle vaatimuksista. Laajan 
tarkastelun jälkeen päätettiin, että 
IAEA:n asiakirjassa RS-G-1.7 
suositeltuja arvoja voidaan käyttää sekä 
viranomaisvalvonnasta vapauttamisen 
oletusarvoina, jolloin niillä korvataan 
direktiivin 96/29/Euratom liitteessä I 
säädetyt aktiivisuuspitoisuusarvot, että 
yleisinä vaatimuksista vapauttamiseen 
oikeuttavina tasoina, jolloin niillä 
korvataan arvot, joita komissio suosittaa 
säteilysuojelua koskevassa asiakirjassa 
nro 122.

Or. fr

Tarkistus 28
Sabine Wils

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
luvanvaraisuudesta tiettyjä toimintoja, 
joihin liittyy vapauttamiseen oikeuttavat 
arvot ylittäviä aktiivisuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
luvanvaraisuudesta tiettyjä toimintoja, 
joihin liittyy vapauttamiseen oikeuttavat 
arvot ylittäviä aktiivisuuksia.

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 30
Sabine Wils

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Erityiset vaatimuksista 
vapauttamiseen oikeuttavat tasot, jotka 
ovat korkeampia kuin valvonnasta ja 
vaatimuksista vapauttamiseen oikeuttavat 
oletusarvot, ja niitä koskevat yhteisön 
ohjeet ovat edelleen tärkeitä välineitä 
toimiluvan saaneiden laitosten 
purkamisesta peräisin olevien suurten 
ainemäärien hallinnoinnissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Erityiset vaatimuksista 
vapauttamiseen oikeuttavat tasot, jotka 
ovat korkeampia kuin valvonnasta ja 
vaatimuksista vapauttamiseen oikeuttavat 
oletusarvot, ja niitä koskevat yhteisön 
ohjeet ovat edelleen tärkeitä välineitä 
toimiluvan saaneiden laitosten 
purkamisesta peräisin olevien suurten 
ainemäärien hallinnoinnissa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 32
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Säteilyvaaratilanteiden hallinnassa 
olisi nykyinen interventiotasoihin
perustuva lähestymistapa korvattava
laajemmalla järjestelmällä, johon kuuluu 
uhkien analysointi, yleinen 
valmiusjärjestelmä, valmiussuunnitelmat 
tunnistetuille uhille ja etukäteen laaditut 
toimintatavat kunkintyyppisen tapahtuman 
hallintaan.

(25) Säteilyvaaratilanteiden hallinnassa 
nykyistä interventiotasoihin perustuvaa 
lähestymistapaa olisi täydennettävä
laajemmalla järjestelmällä, johon kuuluu 
uhkien analysointi, yleinen 
valmiusjärjestelmä, valmiussuunnitelmat 
tunnistetuille uhille ja etukäteen laaditut 
toimintatavat kunkintyyppisen tapahtuman 
hallintaan.

Or. fr

Tarkistus 33
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun säteilyvaaratilanteita ja 
vallitsevan altistuksen tilanteita varten 
otetaan käyttöön vertailutasot, voidaan 
sekä suojata yksittäisiä henkilöitä että 
ottaa huomioon muita yhteiskunnallisia 
arviointiperusteita samalla tavoin kuin 
annosrajojen ja annosten rajoitusten 
avulla suunnitellun altistuksen tilanteissa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 34
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta maiden rajojen yli vaikuttavia 
säteilyvaaratilanteita voitaisiin hallita 
tehokkaasti, olisi jäsenvaltioiden 
parannettava yhteistyötään 
valmiussuunnitelmien laadinnassa ja 
pelastustoiminnassa.

(27) Jotta maiden rajojen yli vaikuttavia 
säteilyvaaratilanteita voitaisiin hallita 
tehokkaasti, olisi jäsenvaltioiden 
parannettava yhteistyötään ja 
avoimuuttaan valmiussuunnitelmien 
laadinnassa ja pelastustoiminnassa.

Or. en

Tarkistus 35
Michèle Rivasi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kansainvälinen atomienergiajärjestö 
tarkistaa paraikaa yhdessä Maailman 
terveysjärjestön, YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön, Kansainvälisen 
työjärjestön, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
ydinenergiajärjestön ja 
Yleisamerikkalaisen terveysjärjestön 
(PAHO) kanssa kansainvälisiä 
turvallisuutta koskevia perusnormeja 
ICRP:n uuden julkaisun nro 103 
pohjalta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 36
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Päästölupien myöntämiselle ja (30) Päästölupien myöntämiselle ja 
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päästöjen seurannalle olisi asetettava 
tarkempia vaatimuksia. 
Ydinvoimalaitoksista ja 
jälleenkäsittelylaitoksista tavanomaisen 
toiminnan yhteydessä ympäristöön 
pääseviä ilmassa kulkeutuvia ja 
nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä 
koskevista vakiomuotoisista tiedoista 18 
päivänä joulukuuta 2003 annetulla 
komission suosituksella otettiin käyttöön 
vakiomuoto tietojen ilmoittamiseksi 
ydinvoimalaitosten ja 
jälleenkäsittelylaitosten päästöistä.

päästöjen seurannalle olisi asetettava 
tarkempia vaatimuksia ja asianmukaiset 
sanktiot. Ydinvoimalaitoksista ja 
jälleenkäsittelylaitoksista tavanomaisen 
toiminnan yhteydessä ympäristöön 
pääseviä ilmassa kulkeutuvia ja 
nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä 
koskevista vakiomuotoisista tiedoista 18 
päivänä joulukuuta 2003 annetulla 
komission suosituksella otettiin käyttöön 
vakiomuoto tietojen ilmoittamiseksi 
ydinvoimalaitosten ja 
jälleenkäsittelylaitosten päästöistä.

Or. en

Tarkistus 37
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Korkea-aktiivisten radioaktiivista 
ainetta sisältävien umpilähteiden ja 
isännättömien lähteiden valvonnasta 
annettuun viimeisimpään direktiiviin
2003/122/Euratom ei tarvitse tehdä suuria 
muutoksia; joitakin vaatimuksia on 
kuitenkin ulotettava koskemaan mitä 
tahansa radioaktiivisia umpilähteitä. 
Isännättömiin lähteisiin liittyy kuitenkin 
vielä ratkaisemattomia ongelmia, ja on 
ollut merkittäviä tapauksia, joissa 
kolmansista maista on tuotu 
kontaminoitunutta metallia. Sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus, että 
tapahtumista, joihin liittyy isännättömiä 
lähteitä tai metallin kontaminaatiota, on 
ilmoitettava. Kansainvälisten turvatoimien 
kannalta on myös tärkeää yhdenmukaistaa 
IAEA:n vahvistamien tasojen kanssa tasot, 
joiden yläpuolella mitä tahansa lähdettä on 
pidettävä korkea-aktiivisena umpilähteenä.

(31) Korkea-aktiivisten radioaktiivista 
ainetta sisältävien umpilähteiden ja 
isännättömien lähteiden valvonnasta 
annettua direktiiviä 2003/122/Euratom on 
laajennettava siten, että lisätään mitä 
tahansa radioaktiivisia umpilähteitä 
koskevat vaatimukset. Isännättömiin 
lähteisiin, kuten räjähtämättömiin 
ammuksiin, liittyy kuitenkin vielä 
ratkaisemattomia ongelmia, ja on ollut 
merkittäviä tapauksia, joissa kolmansista 
maista on tuotu kontaminoitunutta metallia. 
Sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
vaatimus, että tapahtumista, joihin liittyy 
isännättömiä lähteitä tai metallin 
kontaminaatiota, on ilmoitettava. 
Kansainvälisten turvatoimien kannalta on 
myös tärkeää yhdenmukaistaa IAEA:n 
vahvistamien tasojen kanssa tasot, joiden 
yläpuolella mitä tahansa lähdettä on 
pidettävä korkea-aktiivisena umpilähteenä.
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Or. en

Tarkistus 38
Sabine Wils

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 
perusnormit yhdenmukaisesti täytäntöön.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden sekä ympäristön
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta ja pyritään siihen, 
että jäsenvaltiot panevat perusnormit 
täytäntöön, tämän estämättä jäsenvaltioita 
säilyttämästä direktiivissä esitettyjä 
perusnormeja tiukempia normeja.

Or. en

Tarkistus 39
Michèle Rivasi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot 
panevat perusnormit yhdenmukaisesti 
täytäntöön.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta 
vaaroilta, jotta jäsenvaltioissa 
varmistetaan yhdenmukainen suojan 
vähimmäistaso.

Or. fr
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Tarkistus 40
Sabine Wils

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan ympäristön 
suojelemiseen, kun ympäristöä pidetään 
reittinä radioaktiivisista lähteistä ihmisen 
altistumiseen, ja sitä täydennetään 
tapauksen mukaan ottamalla erityisesti 
huomioon eliöiden altistuminen 
ympäristössä kokonaisuutena katsottuna.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Sabine Wils

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka koskevat 
radioaktiivisten lähteiden turvallisuuden ja 
niihin kohdistuvien turvajärjestelyjen 
valvontaa sekä asianmukaisten tietojen 
toimittamista säteilyvaaratilanteessa.

3. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka koskevat 
radioaktiivisten lähteiden turvallisuuden ja 
niihin kohdistuvien turvajärjestelyjen 
valvontaa sekä pakollisten tietojen 
toimittamista säteilyvaaratilanteessa.

Or. en

Tarkistus 42
Sabine Wils

1 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka koskevat 
työntekijöiden ja väestön altistumista 
isännättömistä lähteistä ja 
riittämättömästi valvotuista korkea-
aktiivisista umpilähteistä tulevalle
ionisoivalle säteilylle sekä jäsenvaltioiden 
valvontatoimien yhdenmukaistamista 
asettamalla erityisvaatimuksia, joilla 
varmistetaan, että kaikki tällaiset lähteet 
pysyvät valvonnan piirissä.

4. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivalle 
säteilylle altistumisesta seuraavilta 
vaaroilta sekä työntekijöiden ja väestön 
ionisoivalle säteilylle altistumisen 
ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 43
Sabine Wils

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
suunniteltuihin tai vallitseviin 
altistustilanteisiin tai 
säteilyvaaratilanteisiin, joihin liittyy 
ionisoivalle säteilylle altistumisesta 
aiheutuva riski, jota ei voida jättää 
säteilysuojelun kannalta huomiotta, kun 
on kyse työntekijöiden, väestön tai 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa altistuvien henkilöiden 
terveyden suojelemisesta tai 
ympäristönsuojelusta.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
suunniteltuihin, vallitseviin tai tahattomiin
altistustilanteisiin tai 
säteilyvaaratilanteisiin, joihin liittyy 
ionisoivalle säteilylle altistumisesta 
aiheutuva riski, kun on kyse 
työntekijöiden, väestön tai potilaiden ja 
muiden lääketieteellisissä tarkoituksissa 
altistuvien henkilöiden terveyden 
suojelemisesta tai ympäristönsuojelusta.

Or. en

Tarkistus 44
Sabine Wils
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2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivisten aineiden tuotantoon, 
prosessointiin, käsittelyyn, käyttöön, 
varastointiin, hallussapitoon, kuljetukseen, 
siirtoon, yhteisöön tuontiin ja yhteisöstä 
vientiin sekä loppusijoitukseen;

(a) radioaktiivisten aineiden tuotantoon, 
prosessointiin, käsittelyyn, käyttöön, 
varastointiin, hallussapitoon, kuljetukseen, 
siirtoon, yhteisöön tuontiin ja yhteisöstä 
vientiin, loppusijoitukseen ja 
radioaktiivisen jätteen väliaikaiseen tai 
lopulliseen sijoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 45
Christel Schaldemose

2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ilma-alusten ja avaruusalusten käyttöön; i) toimintoihin, jotka altistavat työntekijät 
kosmiselle säteilylle, kuten ilma-alusten ja 
avaruusalusten käyttöön sekä toistuvaan 
lentokoneella matkustamiseen;

Or. en

Tarkistus 46
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’säteilyvaaratilanteella’ tavanomaisesta 
poikkeavaa tilannetta tai tapahtumaa, joka 
vaatii välitöntä toimintaa pääasiassa vaaran 
pienentämiseksi taikka ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle, 
elämänlaadulle, omaisuudelle tai 

(3) ’säteilyvaaratilanteella’ onnettomuutta, 
toimintahäiriötä, ilkivaltaa, konfliktia tai 
muuta tavanomaisesta poikkeavaa 
tilannetta tai tapahtumaa, joka vaatii 
välitöntä toimintaa pääasiassa vaaran 
pienentämiseksi taikka ihmisten 
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ympäristölle aiheutuvien haitallisten 
seurauksien lieventämiseksi. 
Säteilyvaaratilanne kattaa sekä ydin- että 
säteilyvaaran;

terveydelle ja turvallisuudelle, 
elämänlaadulle, omaisuudelle tai 
ympäristölle aiheutuvien haitallisten 
seurauksien lieventämiseksi. 
Säteilyvaaratilanne kattaa sekä ydin- että 
säteilyvaaran;

Or. fr

Tarkistus 47
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’väestöllä’ niin sanottuun suureen 
yleisöön kuuluvia altistuvia henkilöitä;

(7) ’väestöllä’ niin sanottuun suureen 
yleisöön kuuluvia altistuvia henkilöitä, 
jotka muodostavat altistuneimman 
väestönosan;

Or. fr

Tarkistus 48
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’säteilylähteellä’ esinettä, joka voi 
aiheuttaa säteilylle altistumista siten, että 
se esimerkiksi lähettää ionisoivaa säteilyä 
tai vapauttaa radioaktiivista ainetta, ja jota 
voidaan suojelua ja turvallisuutta varten 
käsitellä yhtenä esineenä;

(8) ’säteilylähteellä’ esinettä, joka aiheuttaa 
säteilylle altistumista siten, että se lähettää 
ionisoivaa säteilyä tai vapauttaa 
radioaktiivista ainetta;

Or. en
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Tarkistus 49
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’radioaktiivisella materiaalilla’ 
materiaalia, johon sisältyy radioaktiivisia 
aineita;

(10) ’radioaktiivisella materiaalilla’ 
nestemäistä, kaasumaista tai kiinteää
materiaalia, johon sisältyy radioaktiivisia 
aineita;

Or. en

Tarkistus 50
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’loppusijoituksella’ radioaktiivisen 
jätteen tai käytetyn polttoaineen 
sijoittamista luvan saaneeseen laitokseen
aikomatta siirtää sitä laitoksesta pois 
myöhemmin;

(13) ’loppusijoituksella’ radioaktiivisen 
jätteen tai käytetyn polttoaineen 
sijoittamista luvan saaneeseen laitokseen;

Or. en

Tarkistus 51
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’vallitsevalla altistuksella’ 
altistustilannetta, joka on jo olemassa, kun 
päätös sen valvonnasta on tehtävä, ja joka 
ei edellytä tai ei enää edellytä kiireellisiä 
toimenpiteitä;

(14) ’vallitsevalla altistuksella’ 
altistustilannetta, joka on jo olemassa, kun 
päätös sen valvonnasta on tehtävä;
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Or. en

Tarkistus 52
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’vallitsevalla altistuksella’ 
altistustilannetta, joka on jo olemassa, kun 
päätös sen valvonnasta on tehtävä, ja joka
ei edellytä tai ei enää edellytä kiireellisiä 
toimenpiteitä;

(14) ’luonnollisella vallitsevalla 
altistuksella’ ionisoivan säteilyn 
luonnollisiin lähteisiin liittyvää 
altistustilannetta, joka on jo olemassa, kun 
päätös sen valvonnasta on tehtävä;

Or. fr

Tarkistus 53
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) 'ihmisten toimintaan liittyvällä 
vallitsevalla altistustilanteella' 
altistustilannetta, joka aiheutuu pitkältä 
ajalta jääneestä kontaminaatiosta, joka 
liittyy vaaratilanteeseen, 
sääntelemättömään toimintaan tai 
toimintoon, jonka osalta ei ole enää 
oikeudellista vastuunkantajaa ja jota ei 
voida hallita suunnitellun altistustilanteen 
tavoin;

Or. fr

Tarkistus 54
Michèle Rivasi
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4 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’suunnitellulla altistustilanteella’ 
altistustilannetta, joka johtuu säteilylähteen 
suunnitellusta käytöstä tai käyttöön otosta 
tai altistusreittiä muuttavista toiminnoista, 
jolloin ihmiset tai ympäristö altistuvat tai 
voivat altistua. Suunniteltuihin 
altistustilanteisiin voivat kuulua sekä 
tavanomaiset altistukset että mahdolliset 
altistukset;

(16) ’suunnitellulla altistustilanteella’ 
altistustilannetta, joka johtuu säteilylähteen 
suunnitellusta käytöstä tai käyttöön otosta 
tai altistusreittiä muuttavista toiminnoista, 
jolloin ihmiset tai ympäristö altistuvat tai 
voivat altistua. Suunniteltuihin 
altistustilanteisiin voivat kuulua sekä 
tavanomaiset altistukset että mahdolliset 
altistukset, ja niihin kuuluvat laitoksen 
toiminnan aiheuttaman saasteen hallinta 
muussa kuin säteilyvaaratilanteessa sekä 
kunnostustoimet erityisesti toiminnan 
päättämisen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 55
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(17) ’mahdollisella altistuksella’ altistusta, 
jota ei odoteta varmuudella, mutta joka 
voi aiheutua satunnaisesta tapahtumasta 
tai tapahtumasarjasta, mukaan lukien 
laitehäiriöt ja käyttövirheet;

(17) ’mahdollisella altistuksella’ altistusta, 
joka voi aiheutua laitehäiriöistä ja 
käyttövirheistä;

Or. en

Tarkistus 56
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(18) ’säteilysuojelulla’ ihmisten 
suojaamista ionisoivan säteilyn 
haittavaikutuksilta sekä keinoja 
suojaamisen toteuttamiseksi;

(18) ’säteilysuojelulla’ ihmisten ja 
ympäristön suojaamista ionisoivalle 
säteilylle altistumisesta seuraavilta 
vaaroilta sekä keinoja suojaamisen 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 57
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’toiminnalla’ mitä tahansa toimintaa, 
johon liittyy säteilylähteiden käyttöä tai 
käyttöön ottoa, tai joka muuttaa 
altistusreittejä ja jota hallinnoidaan 
suunniteltuna altistustilanteena;

(19) ’toiminnalla’ mitä tahansa toimintaa, 
johon liittyy säteilylähteiden käyttöä tai 
käyttöön ottoa, tai joka muuttaa 
altistusreittejä ja jota hallinnoidaan 
altistustilanteena;

Or. en

Tarkistus 58
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(21) ’varastoinnilla’ radioaktiivisten 
lähteiden tai radioaktiivisen jätteen 
pitämistä laitoksessa, jossa huolehditaan 
sen asianmukaisesta eristämisestä ja josta 
se on tarkoitus siirtää myöhemmin pois;

(21) ’varastoinnilla’ radioaktiivisten 
lähteiden tai radioaktiivisen jätteen 
pitämistä laitoksessa, jossa huolehditaan 
sen asianmukaisesta eristämisestä ja josta 
se on tarkoitus tai konkreettisesti 
mahdollista siirtää myöhemmin pois 
pitkällä aikavälillä;

Or. en



PE506.023v01-00 24/65 AM\927576FI.doc

FI

Tarkistus 59
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) ’optimoinnilla’ eteenpäin katsovaa 
iteroivaa prosessia, jonka tarkoituksena on 
ottaa käyttöön asianmukaisia 
suojatoimenpiteitä ottaen huomioon 
vallitsevat olosuhteet, käytettävissä olevat 
vaihtoehdot sekä altistustilanteen luonne; 
tarkoituksena on pitää altistuksen suuruus 
ja todennäköisyys sekä altistuneiden 
ihmisten määrä niin pienenä kuin on 
kohtuudella mahdollista;

(22) ’optimoinnilla’ eteenpäin katsovaa 
iteroivaa prosessia, jonka tarkoituksena on 
ottaa käyttöön asianmukaisia 
suojatoimenpiteitä ottaen huomioon 
vallitsevat olosuhteet, käytettävissä olevat 
vaihtoehdot sekä altistustilanteen luonne; 
tarkoituksena on pitää altistuksen suuruus 
ja todennäköisyys sekä altistuneiden 
ihmisten määrä niin pienenä kuin on 
mahdollista;

Or. en

Tarkistus 60
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) ’terveyshaitalla’ arviota riskistä, että 
altistus ionisoivalle säteilylle johtaa 
väestössä eliniän lyhenemiseen tai 
elämänlaadun heikkenemiseen. Mukaan 
luetaan kudosvaikutuksista, syövästä ja 
vakavista perinnöllisistä häiriöistä 
aiheutuvat menetykset;

(25) ’terveyshaitalla’ arviota riskistä, että 
altistus ionisoivalle säteilylle johtaa 
väestössä eliniän lyhenemiseen tai 
elämänlaadun heikkenemiseen. ICPR:n 
julkaisun nro 103 määritelmässä haitta 
rajoitetaan kudosvaikutuksiin, syöpään ja 
vakaviin perinnöllisistä häiriöistä 
aiheutuviin menetyksiin (jotka vastaavat 
kuolemaan johtavia tauteja);

Or. fr
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Tarkistus 61
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’ulkopuolisella työntekijällä’ ketä 
tahansa säteilyluokkaan A kuuluvaa
altistunutta työntekijää, joka ei ole 
tarkkailu- ja valvonta-alueista vastaavan 
yrityksen palveluksessa, vaan joka 
suorittaa toimintoja näillä alueilla, mukaan 
lukien harjoittelijat ja opiskelijat;

(30) ’ulkopuolisella työntekijällä’ ketä 
tahansa altistunutta työntekijää, joka ei ole 
tarkkailu- ja valvonta-alueista vastaavan 
yrityksen palveluksessa, vaan joka 
suorittaa toimintoja näillä alueilla, mukaan 
lukien harjoittelijat ja opiskelijat;

Or. fr

Tarkistus 62
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(34) ’vertailutasolla’ 
säteilyvaaratilanteessa tai vallitsevan 
altistuksen tilanteessa sitä annoksen tai 
riskin tasoa, jonka yläpuolella altistusta ei 
pitäisi sallia, ja jonka alapuolella suojaa 
olisi edelleen optimoitava;

(34) ’vertailutasolla’ sitä annoksen tai 
riskin tasoa, jonka yläpuolella altistusta ei 
pitäisi sallia, ja jonka alapuolella suojaa 
olisi edelleen optimoitava;

Or. en

Tarkistus 63
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(34) ’vertailutasolla’ säteilyvaaratilanteessa (34) ’vertailutasolla’ luonnon 



PE506.023v01-00 26/65 AM\927576FI.doc

FI

tai vallitsevan altistuksen tilanteessa sitä 
annoksen tai riskin tasoa, jonka yläpuolella 
altistusta ei pitäisi sallia, ja jonka 
alapuolella suojaa olisi edelleen 
optimoitava;

säteilylähteisiin liittyvässä 
säteilyvaaratilanteessa tai vallitsevan 
altistuksen tilanteessa sitä annoksen tai 
riskin tasoa, jonka yläpuolella
viranomaisten on toteutettava 
suojatoimenpiteitä tai korjaavia 
toimenpiteitä, ja jonka alapuolella suojaa 
on edelleen optimoitava;

Or. fr

Tarkistus 64
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 35 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(35) ’altistuneella työntekijällä’ joko 
omaan lukuunsa työskentelevää tai toisen 
palveluksessa olevaa työntekijää, joka 
altistuu tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan toimintaan liittyvässä työssä ja 
joka voi saada annoksia, jotka ylittävät
jonkin väestön altistukselle asetetuista 
annosrajoista;

(35) ’altistuneella työntekijällä’ joko 
omaan lukuunsa työskentelevää tai toisen 
palveluksessa olevaa työntekijää, joka saa 
ammatillisessa toiminnassaan yli 0,2 mSv 
efektiivisen annoksen tai 
ekvivalenttiannoksen, joka ylittää jonkin 
väestön altistukselle asetetuista 
annosrajoista;

Or. fr

Tarkistus 65
Michèle Rivasi

4 artikla − 1 kohta − 39 alakohta − 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 E():ta määriteltäessä  ilmaistaan 
vuosina, joiden suhteen integrointi 
suoritetaan. Jotta noudatettaisiin tässä 
direktiivissä määriteltyjä annosrajoja, 
määritellään 50 vuodeksi saannon jälkeen 
(aikuisille) ja 70 vuodeksi lapsille. 

E():ta määriteltäessä  ilmaistaan vuosina, 
joiden suhteen integrointi suoritetaan. Jotta 
noudatettaisiin tässä direktiivissä 
määriteltyjä annosrajoja,  määritellään 
60 vuodeksi saannon jälkeen (aikuisille) ja 
80 vuodeksi lapsille. Efektiivisen annoksen 
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Efektiivisen annoksen kertymän yksikkö 
on sievert.

kertymän yksikkö on sievert.

Or. fr

Tarkistus 66
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 41 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(41) ’työterveyselimellä’ terveysalan 
ammattilaista tai laitosta, jolla on pätevyys 
altistuneiden työntekijöiden 
lääketieteelliseen tarkkailuun, ja jonka 
pätevyyden toimivaltaiset viranomaiset 
ovat todenneet;

(41) ’työterveyselimellä’ terveysalan 
ammattilaista tai laitosta, jolla on pätevyys 
altistuneiden työntekijöiden 
lääketieteelliseen tarkkailuun, jonka asema 
takaa riippumattomuuden sen vastuussa 
olevien työntekijöiden työnantajaan 
nähden ja jonka pätevyyden toimivaltaiset 
viranomaiset ovat todenneet;

Or. fr

Tarkistus 67
Claudiu Ciprian Tănăsescu

4 artikla – 1 kohta – 42 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) 'toimivaltaisella viranomaisella' 
jäsenvaltion nimeämää viranomaista;

Or. en

Tarkistus 68
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(44) ’valmiussuunnitelmalla’ järjestelyjä 
asianmukaisen toiminnan 
suunnittelemiseksi otaksuttujen 
tapahtumien ja niihin liittyvien 
skenaarioiden perusteella, jos tietyssä 
laitoksessa tai toiminnassa joudutaan 
säteilyvaaratilanteeseen;

(44) ’valmiussuunnitelmalla’ järjestelyjä 
välittömän toiminnan suunnittelemiseksi 
otaksuttujen tapahtumien ja niihin 
liittyvien skenaarioiden perusteella, jos 
tietyssä laitoksessa tai toiminnassa 
joudutaan säteilyvaaratilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 69
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 46 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(46) ’annosmittauspalvelulla’ laitosta tai 
henkilöä, jolla on pätevyys 
henkilökohtaisten säteilyseurantalaitteiden 
kalibrointiin, lukemiseen ja tulosten 
tulkintaan tai ihmiskehon tai biologisten 
näytteiden radioaktiivisuuden mittaamiseen 
tai säteilyannosten määrittämiseen ja jonka 
pätevyyden tähän toimintaan toimivaltaiset 
viranomaiset ovat todenneet;

(46) ’annosmittauspalvelulla’ laitosta tai 
henkilöä, jolla on pätevyys 
henkilökohtaisten säteilyseurantalaitteiden 
kalibrointiin, lukemiseen ja tulosten 
tulkintaan tai ihmiskehon tai biologisten 
näytteiden radioaktiivisuuden mittaamiseen 
tai säteilyannosten määrittämiseen, jonka 
asema takaa riippumattomuuden 
altistuvien työntekijöiden työnantajaan 
nähden ja jonka pätevyyden tähän 
toimintaan toimivaltaiset viranomaiset ovat 
todenneet;

Or. fr

Tarkistus 70
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 53 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(53) ’radioaktiivisella aineella’ ainetta, 
joka sisältää yhtä tai useampaa 
radionuklidia, jonka aktiivisuuspitoisuutta 
ei voida säteilysuojelun kannalta jättää 
huomiotta;

(53) ’radioaktiivisella aineella’ 
nestemäistä, kaasumaista tai kiinteää
ainetta, joka sisältää yhtä tai useampaa 
radionuklidia;

Or. en

Tarkistus 71
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 53 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(53) ’radioaktiivisella aineella’ ainetta, 
joka sisältää yhtä tai useampaa 
radionuklidia, jonka aktiivisuuspitoisuutta 
ei voida säteilysuojelun kannalta jättää 
huomiotta;

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

Or. fr

Tarkistus 72
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 57 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(57) ’kulutustuotteella’ laitetta tai 
tehdasvalmisteista esinettä, johon on 
tarkoituksellisesti sisällytetty 
radionuklideja tai jossa niitä on 
muodostettu aktivaatiolla, tai joka 
muodostaa ionisoivaa säteilyä, ja jota 
voidaan myydä tai saattaa yleiseen 
kulutukseen ilman erityistä 
myynninjälkeistä tarkkailua tai 

(57) ’vapautetulla tuotteella’ laitetta tai 
tehdasvalmisteista esinettä, johon on 
tarkoituksellisesti sisällytetty 
radionuklideja tai jossa niitä on 
muodostettu aktivaatiolla, tai joka 
muodostaa ionisoivaa säteilyä, ja jota 
voidaan myydä tai saattaa asiasta perillä 
olevien ammattilaisten käyttöön ilman 
erityistä myynninjälkeistä tarkkailua tai 
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viranomaisvalvontaa; viranomaisvalvontaa;

Or. fr

Tarkistus 73
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 62 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(62) ’radioaktiivisella jätteellä’ 
radioaktiivista materiaalia, jota ei enää 
aiota käyttää;

(62) ’radioaktiivisella jätteellä’ 
nestemäistä, kaasumaista tai kiinteää 
radioaktiivista materiaalia, jota ei enää 
aiota käyttää;

Or. en

Tarkistus 74
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 65 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(65) ’vaatimuksista vapauttamisen 
rajoilla’ toimivaltaisen viranomaisen tai 
kansallisen lainsäädännön määräämiä 
aktiivisuuspitoisuuksina ilmaistuja arvoja, 
joiden tasolla tai alapuolella mistä 
tahansa ilmoituksenalaisesta tai 
luvanvaraisesta toiminnasta syntyvät 
materiaalit voidaan vapauttaa tämän 
direktiivin vaatimuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 75
Michèle Rivasi
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4 artikla – 1 kohta – 65 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(65) ’vaatimuksista vapauttamisen rajoilla’ 
toimivaltaisen viranomaisen tai kansallisen 
lainsäädännön määräämiä 
aktiivisuuspitoisuuksina ilmaistuja arvoja, 
joiden tasolla tai alapuolella mistä tahansa 
ilmoituksenalaisesta tai luvanvaraisesta 
toiminnasta syntyvät materiaalit voidaan 
vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista;

(65) ’vaatimuksista vapauttamisen rajoilla’ 
toimivaltaisen viranomaisen tai kansallisen 
lainsäädännön määräämiä 
aktiivisuuspitoisuutta ja 
kokonaisaktiivisuutta koskevia arvoja, 
joiden tasolla tai alapuolella mistä tahansa 
ilmoituksenalaisesta tai luvanvaraisesta 
toiminnasta syntyvät materiaalit voidaan 
vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista;

Or. fr

Tarkistus 76
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 71 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(71) ’radonalttiilla alueella’ sellaista 
maantieteellistä tai hallinnollista aluetta, 
joita koskevat tutkimukset osoittavat, että 
kansallisen vertailutason todennäköisesti 
ylittävien asuntojen prosenttiosuus on 
merkittävästi suurempi kuin maan muissa 
osissa;

(71) ’erityisen radonalttiilla alueella’ 
sellaista maantieteellistä tai hallinnollista 
aluetta, joita koskevat tutkimukset 
osoittavat, että kansallisen vertailutason 
todennäköisesti ylittävien asuntojen 
prosenttiosuus on merkittävästi suurempi 
kuin maan muissa osissa;

Or. fr

Tarkistus 77
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 74 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(74) ’henkilökohtaisella haitalla’ (74) ’henkilökohtaisella haitalla’ 
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henkilöissä tai heidän jälkeläisissään 
kliinisesti havaittavia vahingollisia 
vaikutuksia, jotka ilmenevät joko 
välittömästi tai viivästyneinä, jolloin 
jälkimmäisessä tapauksessa ilmeneminen 
on pikemminkin todennäköistä kuin 
varmaa;

henkilöissä tai heidän jälkeläisissään 
kliinisesti havaittavia vahingollisia 
vaikutuksia, jotka ilmenevät joko 
välittömästi tai viivästyneinä;

Or. fr

Tarkistus 78
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 82 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(82) ’edustavalla henkilöllä’ henkilöä, joka 
saa väestön enemmän altistuneiden 
henkilöiden saamaa annosta vastaavan 
annoksen;

(82) ’edustavalla henkilöllä’ henkilöä, joka 
saa tai todennäköisesti saa väestön 
enemmän altistuneiden henkilöiden saamaa 
tai todennäköisesti saamaa annosta 
vastaavan annoksen. Arvioinneissa on 
otettava huomioon vallitsevia olosuhteita 
epäsuotuisemmat olosuhteet, paitsi kun 
osoitetaan, että tällaisten olosuhteiden 
syntyminen ei ole todennäköistä tai niiden 
esiintyminen tunnistetaan, mistä syystä 
annosmääriä koskevia vaikutuksia on 
arvioitava uudelleen;

Or. fr

Tarkistus 79
Claudiu Ciprian Tănăsescu

4 artikla – 1 kohta – 83 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(83) ’säteilysuojelupäälliköllä’ henkilöä, 
jolla on tekninen pätevyys tietyntyyppiseen 
toimintaan liittyvissä 

(83) ’säteilysuojelupäälliköllä’ henkilöä, 
jolla on tekninen pätevyys tietyntyyppiseen 
toimintaan liittyvissä 
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säteilysuojelukysymyksissä ja jonka yritys 
on määrännyt huolehtimaan yrityksen 
säteilysuojelujärjestelyjen toteutuksesta;

säteilysuojelukysymyksissä ja jonka yritys 
on määrännyt huolehtimaan yrityksen 
säteilysuojelujärjestelyjen toteutuksesta; 
toimivaltaiset viranomaiset toteavat 
henkilön pätevyyden;

Or. en

Tarkistus 80
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 91 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(91) ’jäännösannoksella’ annosta, jonka 
henkilön odotetaan saavan kaikista 
altistusreiteistä, kun suojatoimenpiteet on 
toteutettu, tai kun on tehty päätös, ettei 
suojatoimenpiteitä toteuteta;

(91) ’jäännösannoksella’ annosta, jonka 
henkilön odotetaan saavan kaikista 
altistusreiteistä, kun suojatoimenpiteet on 
toteutettu;

Or. fr

Tarkistus 81
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 92 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(92) ’absorboituneella annoksella’ (D) 
absorboitunutta energiaa massayksikköä 
kohti

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Michèle Rivasi
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4 artikla − 1 kohta − 96 alakohta − 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

HT():ta annettaessa  ilmaistaan vuosina. 
Jos :ta ei ole annettu, käytetään 
oletusarvoina 50 vuoden ajanjaksoa 
aikuisille ja 70 vuoden ikään asti jäljellä 
olevien vuosien määrää lapsille. 
Ekvivalenttiannoksen kertymän yksikkö on 
sievert.

HT():ta annettaessa  ilmaistaan vuosina. 
Jos τ :ta ei ole annettu, käytetään 
oletusarvoina 60 vuoden ajanjaksoa 
aikuisille ja 80 vuoden ikään asti jäljellä 
olevien vuosien määrää lapsille. 
Ekvivalenttiannoksen kertymän yksikkö on 
sievert.

Or. fr

Tarkistus 83
Sabine Wils

4 artikla – 1 kohta – 97 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(97) ’tavanomaisella altistuksella’ 
altistusta, jonka odotetaan esiintyvän 
laitoksen tai toiminnan tavanomaisissa 
toimintaoloissa (mukaan lukien ylläpito, 
tarkastukset, käytöstäpoisto), myös 
mahdollisissa vähäpätöisissä vahingoissa, 
jotka ovat hallittavissa, eli tavanomaisen 
ja ennakoidun toiminnan yhteydessä;

(97) ’tavanomaisella altistuksella’ 
altistusta, jonka odotetaan esiintyvän 
laitoksen tai toiminnan tavanomaisissa 
toimintaoloissa (mukaan lukien ylläpito, 
tarkastukset, käytöstäpoisto);

Or. en

Tarkistus 84
Michèle Rivasi

4 artikla – 1 kohta – 97 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(97) ’tavanomaisella altistuksella’ 
altistusta, jonka odotetaan esiintyvän 

(97) ’altistuksella tavanomaisissa 
olosuhteissa’ altistusta, jonka odotetaan 
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laitoksen tai toiminnan tavanomaisissa 
toimintaoloissa (mukaan lukien ylläpito, 
tarkastukset, käytöstäpoisto), myös 
mahdollisissa vähäpätöisissä vahingoissa, 
jotka ovat hallittavissa, eli tavanomaisen ja 
ennakoidun toiminnan yhteydessä;

esiintyvän laitoksen tai toiminnan 
tavanomaisissa toimintaoloissa (mukaan 
lukien ylläpito, tarkastukset, 
käytöstäpoisto), myös mahdollisissa 
vähäpätöisissä vahingoissa, jotka ovat 
hallittavissa, eli tavanomaisen ja 
ennakoidun toiminnan yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 85
Sabine Wils

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia oikeutusta, optimointia ja 
annosrajoituksia koskevia periaatteita, ja 
vahvistettava sitä koskevat oikeudelliset 
vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia oikeutusta, minimointia ja 
annosrajoituksia koskevia periaatteita, ja 
vahvistettava sitä koskevat oikeudelliset 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 86
Claudiu Ciprian Tănăsescu

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeutusta ja annosrajoituksia koskevien 
tietojen on oltava väestön saatavilla:

Or. en
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Tarkistus 87
Michèle Rivasi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia oikeutusta, optimointia ja 
annosrajoituksia koskevia periaatteita, ja 
vahvistettava sitä koskevat oikeudelliset 
vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia oikeutusta, optimointia ja 
annosrajoituksia sekä vahinkojen 
korjaamista koskevia periaatteita, ja 
vahvistettava sitä koskevat oikeudelliset 
vaatimukset:

Or. fr

Tarkistus 88
Michèle Rivasi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) päätökset, joilla otetaan käyttöön tai 
muutetaan säteilylähdettä, altistusreittiä 
tai varsinaisia altistuksia, on perusteltava 
siinä mielessä, että päätöksillä on tarkoitus 
varmistaa, että niistä henkilöille tai 
yhteiskunnalle koituva hyöty on suurempi 
kuin niistä mahdollisesti aiheutuva haitta.

(a) päätökset, joilla lisätään henkilöiden 
altistumista ionisoivalle säteilylle, on 
perusteltava siinä mielessä, että päätöksillä 
on tarkoitus varmistaa, että niistä 
henkilöille tai yhteiskunnalle koituva hyöty 
on suurempi kuin niistä mahdollisesti 
aiheutuva haitta;

Or. fr

Tarkistus 89
Sabine Wils

5 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) optimointi: säteilysuojelu on kaikissa 
altistustilanteissa optimoitava, jotta 
altistuksen suuruus ja todennäköisyys sekä 
altistuvien henkilöiden lukumäärä pidetään 
niin pienenä kuin on kohtuudella
mahdollista ottaen huomioon taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset tekijät; 
lääketieteellisissä toiminnoissa altistuvien 
henkilöiden suojaamisen optimoinnin on 
oltava suhteessa altistuksen 
lääketieteelliseen tarkoitukseen 55 artiklan 
mukaisesti. Optimointiperiaatetta on 
sovellettava sekä efektiiviseen annokseen 
että elinten saamiin annoksiin 
ennaltavarautumistoimena, jotta 
determinististen vaikutusten vuoksi 
voidaan ottaa huomioon annosrajan 
alapuolelle jäävistä altistuksista 
mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat;

(b) minimointi: säteilysuojelu on kaikissa 
altistustilanteissa minimoitava, jotta 
altistuksen suuruus ja todennäköisyys sekä 
altistuvien henkilöiden lukumäärä pidetään 
niin pienenä kuin on mahdollista ottaen 
huomioon taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
tekijät; lääketieteellisissä toiminnoissa 
altistuvien henkilöiden suojaamisen 
optimoinnin on oltava suhteessa altistuksen 
lääketieteelliseen tarkoitukseen 55 artiklan 
mukaisesti. Optimointiperiaatetta on 
sovellettava sekä efektiiviseen annokseen 
että elinten saamiin annoksiin 
ennaltavarautumistoimena, jotta 
determinististen vaikutusten vuoksi 
voidaan ottaa huomioon annosrajan 
alapuolelle jäävistä altistuksista 
mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat;

Or. en

Tarkistus 90
Michèle Rivasi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) optimointi: säteilysuojelu on kaikissa 
altistustilanteissa optimoitava, jotta 
altistuksen suuruus ja todennäköisyys sekä 
altistuvien henkilöiden lukumäärä pidetään 
niin pienenä kuin on kohtuudella 
mahdollista ottaen huomioon taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset tekijät; 
lääketieteellisissä toiminnoissa altistuvien 
henkilöiden suojaamisen optimoinnin on 
oltava suhteessa altistuksen 
lääketieteelliseen tarkoitukseen 55 artiklan 
mukaisesti. Optimointiperiaatetta on 
sovellettava sekä efektiiviseen annokseen 

(b) optimointi: säteilysuojelu on kaikissa 
altistustilanteissa optimoitava, jotta 
altistuksen suuruus ja todennäköisyys sekä 
altistuvien henkilöiden lukumäärä pidetään 
niin pienenä kuin on kohtuudella 
mahdollista ottaen huomioon taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset tekijät; altistuvien 
henkilöiden tai heidän edustajiensa on 
oltava mukana arvioinneissa siitä, mitä 
voidaan "kohtuudella" tehdä "ottaen 
huomioon taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset tekijät";
lääketieteellisissä toiminnoissa altistuvien 
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että elinten saamiin annoksiin 
ennaltavarautumistoimena, jotta 
determinististen vaikutusten vuoksi 
voidaan ottaa huomioon annosrajan 
alapuolelle jäävistä altistuksista 
mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat;

henkilöiden suojaamisen optimoinnin on 
oltava suhteessa altistuksen 
lääketieteelliseen tarkoitukseen 55 artiklan 
mukaisesti. Optimointiperiaatetta on 
sovellettava sekä efektiiviseen annokseen 
että elinten saamiin annoksiin;

Or. fr

Tarkistus 91
Sabine Wils

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) annosten rajoittaminen: kaikista 
säännellyistä säteilylähteistä henkilölle 
aiheutuneiden annosten summa ei 
suunnitelluissa altistustilanteissa saa 
ylittää työperäiselle altistukselle tai väestön 
altistukselle asetettuja annosrajoja. 
Annosrajoja ei sovelleta lääketieteelliseen 
altistukseen.

(c) annosten rajoittaminen: kaikista 
säännellyistä säteilylähteistä henkilölle 
aiheutuneiden annosten summa ei 
altistustilanteissa saa ylittää työperäiselle 
altistukselle tai väestön altistukselle 
asetettuja annosrajoja. Annosrajoja ei 
sovelleta lääketieteelliseen altistukseen.

Or. en

Tarkistus 92
Michèle Rivasi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) annosten rajoittaminen: kaikista 
säännellyistä säteilylähteistä henkilölle
aiheutuneiden annosten summa ei 
suunnitelluissa altistustilanteissa saa 
ylittää työperäiselle altistukselle tai 
väestön altistukselle asetettuja annosrajoja. 
Annosrajoja ei sovelleta lääketieteelliseen 
altistukseen.

(c) annosten rajoittaminen: kaikista
säännellyistä säteilylähteistä ja ihmisten 
toimintaan liittyvistä vallitsevista 
altistustilanteista henkilölle 
aiheutuneiden annosten summa ei saa 
ylittää väestön altistukselle asetettuja 
annosrajoja.
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Kaikista säännellyistä säteilylähteistä 
altistuneelle työntekijälle aiheutuneiden 
annosten summa ei saa ylittää työperäiselle 
altistukselle asetettuja annosrajoja.

Annosrajoja ei sovelleta lääketieteelliseen 
altistukseen.

Or. fr

Tarkistus 93
Michèle Rivasi

5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) vahingonkorvaukset: ennen kuin 
ydinlaitoksen perustamiselle myönnetään 
lupa tai sen toimilupa uudistetaan, 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
järjestelmä, jolla taataan 
vahingonkorvaukset laitoksessa sattuvan 
säteilyvaaratilanteen vuoksi aiheutuvista 
kaikista aineellisista ja 
henkilövahingoista.

Or. fr

Tarkistus 94
Sabine Wils

III luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Optimointikeinot Minimointikeinot

Or. en
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Tarkistus 95
Sabine Wils

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Väestön altistusta varten annosrajoitus 
on asetettava henkilökohtaiselle 
annokselle, jonka yksittäiset ihmiset saavat 
tietyn säteilylähteen suunnitellusta 
käytöstä. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoitus siten, että annosraja 
vastaa kaikista luvallisista toiminnoista
samalle henkilölle aiheutuvien annosten 
summaa.

2. Väestön altistusta varten annosrajoitus 
on asetettava henkilökohtaiselle 
annokselle, jonka yksittäiset ihmiset saavat 
tietyn säteilylähteen suunnitellusta 
käytöstä. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoitus siten, että varmistetaan 
väestön terveyden suojelu ja että annosraja 
vastaa kaikista luvallisista toiminnoista 
samalle henkilölle aiheutuvien annosten 
summaa.

Or. en

Tarkistus 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Väestön altistusta varten annosrajoitus 
on asetettava henkilökohtaiselle 
annokselle, jonka yksittäiset ihmiset saavat 
tietyn säteilylähteen suunnitellusta 
käytöstä. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoitus siten, että annosraja 
vastaa kaikista luvallisista toiminnoista 
samalle henkilölle aiheutuvien annosten 
summaa.

2. Väestön altistusta varten annosrajoitus 
on asetettava henkilökohtaiselle 
annokselle, jonka yksittäiset ihmiset saavat 
tietyn säteilylähteen suunnitellusta 
käytöstä. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoitus siten, että annosraja 
vastaa kaikista luvallisista toiminnoista 
sekä luonnon säteilylähteistä samalle 
henkilölle aiheutuvien annosten summaa.

Or. en

Tarkistus 97
Michèle Rivasi
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6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Väestön altistusta varten annosrajoitus 
on asetettava henkilökohtaiselle 
annokselle, jonka yksittäiset ihmiset saavat 
tietyn säteilylähteen suunnitellusta 
käytöstä. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoitus siten, että annosraja 
vastaa kaikista luvallisista toiminnoista 
samalle henkilölle aiheutuvien annosten 
summaa.

2. Väestön altistusta varten annosrajoitus 
on asetettava henkilökohtaiselle 
annokselle, jonka yksittäiset ihmiset saavat 
tietyn säteilylähteen suunnitellusta käytöstä 
tai ihmisten toimintaan liittyvän 
vallitsevan altistustilanteen vuoksi. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoitus siten, että annosraja 
vastaa kaikista luvallisista toiminnoista ja 
pitkältä ajalta jääneestä kontaminaatiosta 
samalle henkilölle aiheutuvien annosten 
summaa. Annosrajoitusten arvot 
julkaistaan siten, että jokainen 
kansalainen voi tarkistaa, että hän ei saa 
kaikkien suunniteltujen altistustilanteiden 
ja ihmisten toimintaan liittyvien 
vallitsevien altistustilanteiden 
päällekkäisyyden vuoksi 
lainsäädännöllistä raja-arvoa suurempaa 
annosta.

Or. fr

Tarkistus 98
Sabine Wils

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mahdollisten altistusten varalta 
optimointiin kuuluu myös lähteiden ja 
laitosten turvallisuuden ja 
turvajärjestelyjen asianmukainen hoito. 
Tarvittaessa voidaan asettaa
riskirajoituksia.

3. Mahdollisten altistusten varalta 
minimointiin kuuluu myös lähteiden ja 
laitosten korkeimman tason turvallisuuden 
ja turvajärjestelyjen parhaiden käytäntöjen 
mukainen hoito. Tarvittaessa on asetettava 
riskirajoituksia.

Or. en
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Tarkistus 99
Michèle Rivasi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin hoitajien ja tukijoiden 
saamat annokset on otettava huomioon 
väestön saamien annoksien arvioinnissa 
ja säteilysuojelutoimien 
täytäntöönpanossa. Tämä koskee 
erityisesti diagnostisen tai terapeuttisen 
tavoitteen vuoksi radioaktiivisia aineita 
saaneiden potilaiden läheisyydessä olevia 
lapsia sekä tiettyjen ammattialojen 
työntekijöitä, joita ei ole rekisteröity 
altistuviksi työntekijöiksi, mutta jotka ovat 
todennäköisesti usein tekemisissä 
potilaiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 100
Sabine Wils

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säteilyvaaratilanteille ja vallitseville
altistustilanteille on asetettava vertailuarvot 
sellaisen efektiivisen annoksen tai elimelle 
aiheutuvan annoksen tasona, jonka 
yläpuolella altistusta ei 
säteilyvaaratilanteissa eikä vallitsevissa
altistustilanteissa pitäisi sallia.

1. Altistustilanteille on asetettava 
vertailuarvot sellaisen efektiivisen 
annoksen tai elimelle aiheutuvan annoksen 
tasona, jonka yläpuolella toimivaltaisen 
viranomaisen ei pitäisi sallia altistusta 
altistustilanteissa.

Or. en

Tarkistus 101
Michèle Rivasi
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8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säteilyvaaratilanteille ja vallitseville 
altistustilanteille on asetettava vertailuarvot 
sellaisen efektiivisen annoksen tai elimelle 
aiheutuvan annoksen tasona, jonka 
yläpuolella altistusta ei 
säteilyvaaratilanteissa eikä vallitsevissa 
altistustilanteissa pitäisi sallia.

1. Säteilyvaaratilanteille ja luonnon 
säteilylähteisiin liittyville vallitseville 
altistustilanteille on asetettava vertailuarvot 
sellaisen efektiivisen annoksen tai elimelle 
aiheutuvan annoksen tasona, jonka 
yläpuolella on otettava käyttöön 
suojelutoimenpiteitä, jotta altistuville 
henkilöille aiheutuvaa vaaraa rajoitetaan.

Or. fr

Tarkistus 102
Sabine Wils

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilökohtaisten annosten
pienentämiseksi vertailuarvojen alapuolelle 
on suunniteltava ja toteutettava optimoituja 
suojaustoimia. Vertailuarvoiksi valittujen 
arvojen on oltava altistustilanteen tyyppiin 
sopivia.

2. Henkilökohtaisten annosten 
pienentämiseksi vertailuarvojen alapuolelle 
on suunniteltava ja toteutettava optimoituja 
suojaustoimia. Vertailuarvoiksi valittujen 
arvojen on ennaltavarautumisperiaatteen 
mukaisesti oltava samat kaikissa eri 
altistustilanteissa.

Or. en

Tarkistus 103
Michèle Rivasi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilökohtaisten annosten 2. Henkilökohtaisten annosten 
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pienentämiseksi vertailuarvojen 
alapuolelle on suunniteltava ja toteutettava 
optimoituja suojaustoimia. Vertailuarvoiksi 
valittujen arvojen on oltava 
altistustilanteen tyyppiin sopivia.

saattamiseksi vertailuarvojen alapuolelle 
alimmalle tasolle, joka on kohtuudella 
mahdollista saavuttaa, on suunniteltava ja 
toteutettava optimoituja suojaustoimia. 
Vertailuarvoiksi valitut arvot riippuvat
altistustilanteen tyypistä, riskin luonteesta, 
käytettävissä olevista 
pelastustoimenpiteistä, korjaavista 
toimenpiteistä ja suojelutoimenpiteistä.

Or. fr

Tarkistus 104
Sabine Wils

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suojausta on optimoitava ensisijaisesti 
vertailutasot ylittävissä altistuksissa. 
Vertailuarvojen valinnassa on otettava 
huomioon sekä radiologiset 
suojausvaatimukset että yhteiskunnalliset 
arviointiperusteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 105
Michèle Rivasi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suojausta on optimoitava ensisijaisesti 
vertailutasot ylittävissä altistuksissa.
Vertailuarvojen valinnassa on otettava 
huomioon sekä radiologiset 
suojausvaatimukset että yhteiskunnalliset 
arviointiperusteet.

3. Erilaisille toimenpiteille, joita 
sovelletaan säteilyvaaratilanteissa, 
määritellään interventiotasot. Ne 
vastaavat efektiivisen annoksen tai 
elimelle aiheutuvan annoksen tasoa, 
jonka yläpuolella on otettava käyttöön 
suojatoimenpiteitä, jotta altistuville 
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henkilöille aiheutuvaa vaaraa rajoitetaan.

Or. fr

Tarkistus 106
Michèle Rivasi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Efektiivistä annosta koskevien 
vertailuarvojen valinnassa on otettava 
huomioon liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
asetetut vertailuarvojen kolme aluetta.

4. Efektiivisen annoskertymän ja 
vastaavan elimelle aiheutuvan annoksen 
arvot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet 
vertailutasoksi ja interventiotasoksi, 
ilmoitetaan komissiolle ja ne julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on asetettava nämä arvot 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Or. fr

Tarkistus 107
Michèle Rivasi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Työperäisen altistuksen efektiivinen annos 
ei saa ylittää 20 mSv:iä minkään yhden 
vuoden aikana. Erikoisolosuhteissa tai 
tietyissä, kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyissä altistustilanteissa voidaan 
kuitenkin sallia yhtenä vuonna korkeampi 
efektiivinen vuosiannos, enintään 50 mSv, 
edellyttäen, ettei minkään peräkkäisten 
viiden vuoden keskimääräinen annos ylitä 
20 mSv:iä vuodessa.

Sisäisestä ja ulkoisesta säteilystä 
aiheutuvan työperäisen altistuksen 
efektiivinen annos ei saa ylittää 6 mSv:iä
minkään yhden vuoden aikana. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa korkeampia 
altistumisrajoja siirtymäaikana, enintään 
viiden vuoden ajanjaksolla tämän 
direktiivin voimaantulosta, jos 
kokonaisannos on enintään 60 mSv viiden 
peräkkäisen vuoden aikana ja jos se ei 
ylitä 15 mSv:iä minkään näiden viiden 
vuoden aikana.
Erikoisolosuhteissa tai tietyissä, 
kansallisessa lainsäädännössä 
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määritellyissä altistustilanteissa voidaan 
kuitenkin sallia yhtenä vuonna korkeampi 
ulkoisesta säteilystä aiheutuva
vuosiannos, enintään 20 mSv, edellyttäen, 
ettei minkään peräkkäisten viiden vuoden 
keskimääräinen annos ylitä 6 mSv:iä
vuodessa..

Or. fr

Tarkistus 108
Michèle Rivasi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää 20 mSv vuodessa tai tapauksen 
mukaan samaa arvoa, joka on säädetty 
efektiivisen annoksen rajalle;

silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää 15 mSv vuodessa tai tapauksen 
mukaan samaa arvoa, joka on säädetty 
efektiivisen annoksen rajalle;

Or. fr

Tarkistus 109
Michèle Rivasi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siitä lähtien, kun raskaana oleva nainen 
on ilmoittanut raskaudesta yritykselle 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisen 
käytännön mukaisesti, sikiötä on suojeltava 
vastaavalla tavalla kuin väestöä. Raskaana 
olevalle naiselle on annettava sellaiset 
työehdot, että sikiölle aiheutuva 
ekvivalenttiannos on niin pieni kuin on 
kohtuudella mahdollista eikä 
todennäköisesti ylitä 1 mSv:iä ainakaan 
raskauden jäljellä olevana aikana.

1. Siitä lähtien, kun raskaana oleva nainen 
on ilmoittanut raskaudesta yritykselle 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisen 
käytännön mukaisesti, sikiötä on suojeltava 
vähintään samalla tavalla kuin väestöä. 
Tämän vuoksi raskaana olevalle naiselle ei 
saa osoittaa työtä, johon liittyy 
radionuklidien saannosta tai ulkoisesta 
altistuksesta aiheutuvia riskejä. 
Kuitenkin, kun äiti altistuu työssä 
raskaudesta ilmoittamisen ja synnytyksen 
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välisenä ajanjaksona, sikiölle aiheutuva 
ekvivalenttiannos saa olla ehdottomasti 
korkeintaan 0,1 mSv.

Or. fr

Tarkistus 110
Michèle Rivasi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siitä lähtien, kun imettävä nainen on 
ilmoittanut yritykselle tilastaan, hänelle ei 
saa osoittaa sellaista työtä, johon liittyy 
merkittävä radionuklidien saannon riski.

2. Siitä lähtien, kun nainen on ilmoittanut 
yritykselle aikomuksestaan imettää, 
hänelle ei saa osoittaa sellaista työtä, johon 
liittyy radionuklidien saannon riski.

Or. fr

Tarkistus 111
Michèle Rivasi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Annosrajat 18 vuotta täyttäneille 
harjoittelijoille ja opiskelijoille, joiden on 
opintojensa aikana käytettävä työssään 
säteilylähteitä, ovat samat kuin 10 
artiklassa työperäiselle altistukselle 
vahvistetut annosrajat.

1. Annosrajat 18 vuotta täyttäneille 
harjoittelijoille ja opiskelijoille, joiden on 
opintojensa aikana käytettävä työssään 
säteilylähteitä, ovat samat kuin 
38 artiklassa määritellyillä 
säteilyluokkaan B kuuluvilla 
työntekijöillä.

Or. fr

Tarkistus 112
Michèle Rivasi
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12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Efektiivinen annos 16 vuotta täyttäneille 
mutta alle 18-vuotiaille harjoittelijoille ja 
opiskelijoille, joiden on opintojensa aikana 
käytettävä työssään säteilylähteitä, ei saa 
ylittää arvoa 6 mSv vuodessa.

Annosrajat 16 vuotta täyttäneille mutta 
alle 18-vuotiaille harjoittelijoille ja 
opiskelijoille, joiden on opintojensa aikana 
käytettävä työssään säteilylähteitä, ovat 
samat kuin 13 artiklassa väestölle 
vahvistetut annosrajat.

Or. fr

Tarkistus 113
Michèle Rivasi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 alakohdassa säädettyjen 
efektiivisen annoksen rajojen lisäksi 
sovelletaan seuraavia 
ekvivalenttiannoksen rajoja:

Poistetaan.

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei 
saa ylittää arvoa 20 mSv vuodessa;
(b) ihon ekvivalenttiannos ei saa ylittää 
arvoa 150 mSv vuodessa 1 cm²:n alueen 
keskimääräisenä annoksena altistuneesta 
alueesta riippumatta;
(c) käsien, käsivarsien, jalkaterien ja 
nilkkojen ekvivalenttiannos ei saa ylittää 
arvoa 150 mSv vuodessa.

Or. fr

Tarkistus 114
Michèle Rivasi

13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Säteilylle altistuvan väestön efektiivinen 
annos ei saa ylittää arvoa 1 mSv vuodessa.

1. Säteilylle altistuvan väestön efektiivinen 
annos ei saa ylittää arvoa 1 mSv vuodessa. 
Tämä rajoitus asetetaan kaikista 
säännellyistä toiminnoista ja ihmisten 
toimintaan liittyvistä vallitsevista 
alistustilanteista johtuvasta sisäisestä ja 
ulkoisesta altistuksesta saatujen annosten 
summalle.

Or. fr

Tarkistus 115
Sabine Wils

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säteilylle altistuvan väestön 
efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 1 
mSv vuodessa.

1. Toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat 
annosrajat yleisten oikeutusta, 
minimointia ja annosrajoituksia 
koskevien periaatteiden mukaisesti 
väestön terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 116
Sabine Wils

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltainen viranomainen tai 
viranomaiset varmistavat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti yleisön 
osallistumisen menettelyyn, jossa 
vahvistetaan tai muutetaan väestön 



PE506.023v01-00 50/65 AM\927576FI.doc

FI

altistumisen annosrajoja.

Or. en

Tarkistus 117
Sabine Wils

13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Yleisön osallistumista koskevissa 
menettelyissä on oltava kohtuullinen aika 
eri vaiheita varten, jolloin on riittävästi 
aikaa yleisölle tiedottamiseen, ja yleisöllä 
on riittävästi aikaa osallistua tehokkaasti 
päätöksentekoon.

Or. en

Tarkistus 118
Sabine Wils

13 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että kaikilla 
oikeushenkilöillä ja luonnollisilla 
henkilöillä on oikeus pyytää asian 
kattavaa käsittelyä tuomioistuimessa. 
Lisäksi jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikilla oikeushenkilöillä ja luonnollisilla 
henkilöillä on mahdollisuus käynnistää 
hallinnollisia tai oikeudellisia 
menettelyjä, joilla toimivaltaisen 
sääntelyviranomaisen tai viranomaisten 
toimintaa tai laiminlyöntejä voidaan 
arvioida.

Or. en
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Tarkistus 119
Sabine Wils

13 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että päätöstä tehtäessä 
yleisön osallistuminen otetaan huomioon 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 120
Michèle Rivasi

13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää arvoa 15 mSv vuodessa;

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää arvoa 3 mSv vuodessa;

Or. fr

Tarkistus 121
Claudiu Ciprian Tănăsescu

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä sellaista 
valistusta, koulutusta ja jatkokoulutusta, 
jonka perusteella 
säteilysuojeluasiantuntijoiden, 
lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoiden, 
työterveyspalvelujen ja 

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä sellaista 
jatkuvaa valistusta, koulutusta ja 
jatkokoulutusta, jonka perusteella 
säteilysuojeluasiantuntijoiden, 
lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoiden, 
säteilysuojelupäälliköiden,
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annosmittauspalvelujen pätevyys voidaan 
tunnustaa.

työterveyspalvelujen ja 
annosmittauspalvelujen pätevyys voidaan 
tunnustaa, ja tuettava parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä. Kaikella valistuksella ja 
koulutuksella sekä ajantasaisella tiedolla 
lisätään valmiuksia ja mahdollistetaan 
alan entistä nopeammat 
ennaltaehkäisevät ja/tai hätätoimet.

Or. en

Tarkistus 122
Claudiu Ciprian Tănăsescu

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pelastustoimintaan osallistuville 
työntekijöille ja kaikille henkilöille, jotka 
saattaisivat joutua mukaan organisoimaan 
hätäapua säteilyvaaratilanteessa, annetaan 
riittävää ja ajantasaista tietoa interventioon 
mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja 
tällaisessa tilanteessa toteutettavista 
varotoimista. Tätä tietoa annettaessa on 
otettava huomioon erilaiset mahdolliset 
säteilyvaaratilanteet.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pelastustoimintaan osallistuville 
työntekijöille ja kaikille henkilöille, jotka 
saattaisivat joutua mukaan organisoimaan 
hätäapua säteilyvaaratilanteessa, annetaan 
nopeasti kattavaa ja ajantasaista tietoa 
interventioon mahdollisesti liittyvistä 
riskeistä ja tällaisessa tilanteessa 
toteutettavista varotoimista. Tätä tietoa 
annettaessa on otettava huomioon erilaiset 
mahdolliset säteilyvaaratilanteet.

Or. en

Tarkistus 123
Jean-Pierre Audy

19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun kyseessä ovat Euroopan 
kansalaiset, tässä direktiivin mukaiset 
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tiedottamisvaatimukset on täytettävä 
jollakin Euroopan unionin virallisella 
kielellä siten, että Euroopan kansalaiset 
voivat käsittää esitetyt tiedot.

Or. fr

Tarkistus 124
Claudiu Ciprian Tănăsescu

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uuden tyyppiset toiminnot, joissa aiheutuu 
altistusta ionisoivalle säteilylle, 
perustellaan ennen kuin ne hyväksytään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uuden tyyppiset toiminnot, joissa aiheutuu 
altistusta ionisoivalle säteilylle, 
perustellaan ja testataan etukäteen ennen 
kuin ne hyväksytään ja että niitä 
tarkistetaan säännöllisesti 
täytäntöönpanon aikana.

Or. en

Tarkistus 125
Michèle Rivasi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätöksentekoon osallistuvat kaikki 
osapuolet, erityisesti ne henkilöt, joille 
todennäköisesti aiheutuu toimintojen 
vuoksi terveysvaikutuksia tavallisissa 
toimintaolosuhteissa ja 
säteilyvaaratilanteessa. Osallistuminen on 
varmistettava riittävän ajoissa ennen 
päätöksen tekoa, jotta vaihtoehtoisista 
ratkaisuista voidaan tehdä kattava 
tutkimus.
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Or. fr

Tarkistus 126
Sabine Wils

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Uusia toimintoja välittömän tai 
odotettavissa olevan vaaratilanteen 
välttämiseksi ei tarvitse perustella 
5 artiklan a alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jo käytössä olevien toimintojen 
oikeutusta on tarkasteltava uudelleen aina, 
kun niiden tehokkuudesta tai mahdollisista 
seurauksista saadaan uutta tärkeätä tietoa.

3. Jo käytössä olevien toimintojen 
oikeutusta on tarkasteltava uudelleen aina, 
kun niiden tehokkuudesta tai mahdollisista 
seurauksista saadaan uutta tärkeätä tietoa 
ja/tai kielteisiä tuloksia.

Or. en

Tarkistus 128
Michèle Rivasi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jo käytössä olevien toimintojen 
oikeutusta on tarkasteltava uudelleen aina, 
kun niiden tehokkuudesta tai mahdollisista 

3. Jo käytössä olevien toimintojen 
oikeutusta on tarkasteltava uudelleen aina, 
kun niiden tehokkuudesta tai mahdollisista 
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seurauksista saadaan uutta tärkeätä tietoa. seurauksista saadaan uutta tärkeätä tietoa. 
Komission ja jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön menettelyitä, joiden perusteella 
on mahdollista tarkistaa tehokkaasti 
nykyisten toimintojen perusteluja unionin 
ja kansallisella tasolla. Niissä on 
varmistettava aloiteoikeus ja näiden 
toimintojen vuoksi ionisoivan säteilyn 
aiheuttamille vaaroille altistuvien 
ryhmien tai henkilöiden, erityisesti 
väestön ja työntekijöiden, osallistuminen 
päätöksentekoon.

Or. fr

Tarkistus 129
Michèle Rivasi

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Nämä laitteet ja tuotteet on tarkoitettu 
22 artiklan säännöksien nojalla 
ammatilliseen tai muunlaiseen valvottuun 
ympäristöön lukuun ottamatta julkista 
alaa.

Or. fr

Tarkistus 130
Claudiu Ciprian Tănăsescu

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
radioaktiivisten aineiden tarkoituksellinen
lisääminen elintarvikkeisiin, leluihin, 
henkilökohtaisiin koristeisiin ja 
kosmetiikkatuotteisiin tuotannon 

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
radioaktiivisten aineiden lisääminen 
elintarvikkeisiin, leluihin, 
henkilökohtaisiin koristeisiin ja 
kosmetiikkatuotteisiin tuotannon 



PE506.023v01-00 56/65 AM\927576FI.doc

FI

yhteydessä, ja niiden on kiellettävä 
kyseisten tuotteiden tuonti tai vienti. 
Katsotaan, että sellaiset materiaalin 
aktivointia sisältävät toiminnot, jotka 
aiheuttavat materiaaleihin liittyvien 
tuotteiden aktiivisuuden lisääntymisen, 
eivät ole oikeutettuja, sanotun 
vaikuttamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/2/EY 
soveltamiseen.

yhteydessä, määrättävä siitä 
seuraamuksia ja kiellettävä kyseisten 
tuotteiden tuonti tai vienti. Katsotaan, että 
sellaiset materiaalin aktivointia sisältävät 
toiminnot, jotka aiheuttavat materiaaleihin 
liittyvien tuotteiden aktiivisuuden 
lisääntymisen, eivät ole oikeutettuja, 
sanotun vaikuttamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
1999/2/EY soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 131
Michèle Rivasi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
radioaktiivisten aineiden tarkoituksellinen 
lisääminen elintarvikkeisiin, leluihin, 
henkilökohtaisiin koristeisiin ja 
kosmetiikkatuotteisiin tuotannon 
yhteydessä, ja niiden on kiellettävä 
kyseisten tuotteiden tuonti tai vienti. 
Katsotaan, että sellaiset materiaalin 
aktivointia sisältävät toiminnot, jotka 
aiheuttavat materiaaleihin liittyvien 
tuotteiden aktiivisuuden lisääntymisen, 
eivät ole oikeutettuja, sanotun 
vaikuttamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/2/EY 
soveltamiseen.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
radioaktiivisten aineiden tarkoituksellinen 
lisääminen elintarvikkeisiin, leluihin,
henkilökohtaisiin koristeisiin ja 
kosmetiikkatuotteisiin ja yleisemmin 
kulutustavaroihin tuotannon yhteydessä, 
ja niiden on kiellettävä kyseisten tuotteiden 
tuonti tai vienti. Katsotaan, että sellaiset 
materiaalin aktivointia sisältävät toiminnot, 
jotka aiheuttavat materiaaleihin liittyvien 
tuotteiden aktiivisuuden lisääntymisen, 
eivät ole oikeutettuja, sanotun 
vaikuttamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/2/EY 
soveltamiseen.

Or. fr

Tarkistus 132
Michèle Rivasi

23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä IV tarkoitetut muuhun 
kuvantamiseen kuin lääketieteelliseen 
kuvantamiseen liittyvät toiminnot 
identifioidaan asianmukaisin keinoin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä IV tarkoitetut muuhun 
kuvantamiseen kuin lääketieteelliseen 
kuvantamiseen liittyvät toiminnot
identifioidaan asianmukaisin keinoin. Ne 
arvioivat vuosittain kuhunkin yksilöityyn 
toimintoon liittyviä henkilökohtaisia ja 
kollektiivisia annoksia sekä niiden 
kokonaisvaikutusta ja kehittymistä.

Or. fr

Tarkistus 133
Claudiu Ciprian Tănăsescu

23 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaisten toimintojen oikeutukseen, joihin 
liittyy altistusta muussa kuvantamisessa 
kuin lääketieteellisessä kuvantamisessa, 
kiinnitetään erityistä huomiota.

2. Jäsenvaltioiden on seurattava ja
varmistettava, että sellaisten toimintojen 
oikeutukseen, joihin liittyy altistusta 
muussa kuvantamisessa kuin 
lääketieteellisessä kuvantamisessa, 
kiinnitetään erityistä huomiota.

Or. en

Tarkistus 134
Miroslav Ouzký

23 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kun altistus tapahtuu tavanomaisessa 
turvatarkastuksessa, henkilöille tarjotaan 
vaihtoehtona tekniikkaa, johon ei liity 
altistusta ionisoivalle säteilylle.

(f) kun altistus tapahtuu tavanomaisessa 
turvatarkastuksessa, toimivaltaisten 
viranomaisten ja yritysten olisi harkittava 
sellaisen vaihtoehtoisen tekniikan 



PE506.023v01-00 58/65 AM\927576FI.doc

FI

tarjoamista, johon ei liity altistusta 
ionisoivalle säteilylle.

Or. en

Perustelu

Käytäntö on jo perusteltu ja optimoitu (edellä 5, 20 ja 21 artiklassa), perusnormidirektiivissä 
ei tarvitse edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.

Tarkistus 135
Michèle Rivasi

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimuksen, kehittämisen ja 
vaihtoehtoisten tekniikoiden toteutus.

Or. fr

Tarkistus 136
Sabine Wils

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaiset toiminnot, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista ainetta, joka aiheuttaa 
työntekijöiden tai väestön altistumista, jota 
ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun 
kannalta, yksilöidään. Yksilöinti on 
suoritettava selvityksin tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen 
huomioon liitteessä V mainitut 
teollisuudenalat.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaiset toiminnot, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista ainetta, joka aiheuttaa 
työntekijöiden tai väestön altistumista, 
yksilöidään. Yksilöinti on suoritettava 
selvityksin tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen 
huomioon liitteessä V mainitut 
teollisuudenalat.

Or. en
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Tarkistus 137
Claudiu Ciprian Tănăsescu

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaiset toiminnot, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista ainetta, joka aiheuttaa 
työntekijöiden tai väestön altistumista, jota 
ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun 
kannalta, yksilöidään. Yksilöinti on 
suoritettava selvityksin tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen 
huomioon liitteessä V mainitut 
teollisuudenalat.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaiset toiminnot, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista ainetta, joka aiheuttaa 
työntekijöiden tai väestön altistumista, jota 
ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun 
kannalta, yksilöidään ja julkaistaan. 
Yksilöinti on suoritettava selvityksin tai 
muulla tarkoituksenmukaisella tavalla 
ottaen huomioon liitteessä V mainitut 
teollisuudenalat.

Or. en

Tarkistus 138
Michèle Rivasi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaiset toiminnot, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista ainetta, joka aiheuttaa 
työntekijöiden tai väestön altistumista, jota 
ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun 
kannalta, yksilöidään. Yksilöinti on 
suoritettava selvityksin tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen 
huomioon liitteessä V mainitut 
teollisuudenalat.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaiset toiminnot, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista ainetta, joka aiheuttaa 
työntekijöiden tai väestön altistumista, jota 
ei voida jättää huomiotta säteilysuojelun 
kannalta, yksilöidään. Yksilöinti on 
suoritettava selvityksin tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen 
huomioon erityisesti liitteessä V mainitut 
teollisuudenalat.

Or. fr
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Tarkistus 139
Michèle Rivasi

25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
toiminnot, mukaan lukien 24 artiklan 
mukaisesti yksilöidyt toiminnot, 
ilmoitetaan, lukuun ottamatta oikeutettuja 
toimintoja, joihin liittyy

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
toiminnot, mukaan lukien 24 artiklan 
mukaisesti yksilöidyt toiminnot, 
ilmoitetaan.

Or. fr

Tarkistus 140
Sabine Wils

25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivisia aineita sisältäviä 
materiaaleja, kun aktiivisuusmäärät 
yhteensä eivät ylitä liitteessä VI asetettuja 
toimintojen valvonnasta vapauttamiseen 
oikeuttavia arvoja tai korkeampia, 
liitteessä VI säädettyjä yleisiä valvonnasta 
vapauttamiseen tai vaatimusten 
noudattamisesta vapauttamiseen 
oikeuttavia arvoja, jotka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat tietyissä sovelluksissa 
sallineet; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 141
Michèle Rivasi

25 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivisia aineita sisältäviä 
materiaaleja, kun aktiivisuusmäärät 
yhteensä eivät ylitä liitteessä VI asetettuja 
toimintojen valvonnasta vapauttamiseen 
oikeuttavia arvoja tai korkeampia, 
liitteessä VI säädettyjä yleisiä valvonnasta 
vapauttamiseen tai vaatimusten 
noudattamisesta vapauttamiseen 
oikeuttavia arvoja, jotka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat tietyissä sovelluksissa 
sallineet; tai

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 142
Sabine Wils

25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisia aineita sisältäviä 
materiaaleja, edellyttäen, että 
aktiivisuuspitoisuudet massayksikköä 
kohti eivät ylitä liitteessä VI olevassa 
taulukossa A annettuja valvonnasta 
vapauttamiseen oikeuttavia arvoja tai 
korkeampia, liitteessä VI säädettyjä yleisiä 
valvonnasta vapauttamiseen tai 
vaatimusten noudattamisesta 
vapauttamiseen oikeuttavia arvoja, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat tietyissä 
sovelluksissa sallineet; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 143
Michèle Rivasi
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25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisia aineita sisältäviä 
materiaaleja, edellyttäen, että 
aktiivisuuspitoisuudet massayksikköä 
kohti eivät ylitä liitteessä VI olevassa 
taulukossa A annettuja valvonnasta 
vapauttamiseen oikeuttavia arvoja tai 
korkeampia, liitteessä VI säädettyjä yleisiä 
valvonnasta vapauttamiseen tai 
vaatimusten noudattamisesta 
vapauttamiseen oikeuttavia arvoja, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat tietyissä 
sovelluksissa sallineet; tai

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 144
Michèle Rivasi

25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kuvanäyttöihin tarkoitettuja 
katodisädeputkia tai muita enintään 30 
kilovoltin jännite-erolla toimivia 
sähkölaitteita tai muita laite- tai 
tuotetyyppejä, jotka jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet, edellyttäen, että

Poistetaan.

i) laite ei tavallisissa toimintaolosuhteissa 
aiheuta missään kohdassa, joka on 0,1 
metrin etäisyydellä laitteen 
luoksepäästävistä pinnoista, suurempaa 
annosnopeutta kuin 1 µSvh-1; ja
ii) jos laite sisältää radioaktiivisia aineita, 
kyseiset aineet on suljettu kapseliin tai 
kiinnitetty kiinteään pitimeen; ja
iii) toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määränneet loppusijoitusta koskevat 
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ehdot.

Or. fr

Tarkistus 145
Michèle Rivasi

25 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) laite ei tavallisissa toimintaolosuhteissa 
aiheuta missään kohdassa, joka on 0,1 
metrin etäisyydellä laitteen 
luoksepäästävistä pinnoista, suurempaa 
annosnopeutta kuin 1 µSvh-1; ja

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 146
Michèle Rivasi

25 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jos laite sisältää radioaktiivisia aineita, 
kyseiset aineet on suljettu kapseliin tai 
kiinnitetty kiinteään pitimeen; ja

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 147
Michèle Rivasi

25 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määränneet loppusijoitusta koskevat 
ehdot.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 148
Sabine Wils

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa muun 
tyyppisiä toimintoja 
ilmoitusvelvollisuudesta, jos ne ovat 
liitteessä VI olevassa 3 kohdassa 
säädettyjen yleisten valvonnasta 
vapauttamista koskevien perusteiden 
mukaisia, tai jos suojelun optimointia 
arvioitaessa on todettu, että valvonnasta 
vapauttaminen on paras vaihtoehto.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Michèle Rivasi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa muun 
tyyppisiä toimintoja 
ilmoitusvelvollisuudesta, jos ne ovat 
liitteessä VI olevassa 3 kohdassa 
säädettyjen yleisten valvonnasta 
vapauttamista koskevien perusteiden 
mukaisia, tai jos suojelun optimointia 

2. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä 
tiedot, jotka yrityksen on annettava, jotta 
toimivaltainen viranomainen voi arvioida 
väestön ja työntekijöiden altistumista sekä 
säteilyvaaraa tavanomaisissa olosuhteissa 
ja säteilyvaaratilanteessa. Toimivaltaisen 
viranomaisen on näiden tietojen ja 
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arvioitaessa on todettu, että valvonnasta 
vapauttaminen on paras vaihtoehto.

asianmukaisten lisätutkimusten 
perusteella määriteltävä sovellettava 
hallinnollinen järjestelmä sekä käyttöön 
otettavat viranomaisvalvontaa koskevat 
toimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 150
Sabine Wils

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
viranomaiset valvovat kaikkia 
ilmoituksenalaisia toimintoja siten, että 
valvonta on tiukkuudeltaan suhteessa 
toiminnosta aiheutuvien altistusten 
suuruuteen ja todennäköisyyteen, ja myös 
suhteessa siihen vaikutukseen, joka 
viranomaisvalvonnalla voi olla tällaisten 
altistusten vähentämisessä tai laitosten 
turvallisuuden parantamisessa.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
kaikkia ilmoituksenalaisia toimintoja.

Or. en


