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Tarkistus 151
Sabine Wils

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoitetut toiminnot voidaan vapauttaa 
luvan hakemisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 152
Michèle Rivasi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoitetut toiminnot voidaan vapauttaa
luvan hakemisesta.

2. Ilmoitetut toiminnot voidaan vapauttaa 
tämän direktiivin vaatimuksista, jotka 
liittyvät ihmisten ja ympäristön 
suojaamiseen, viranomaisen päätöksellä, 
joka perustuu toiminnan 
tiedoksiantamisen yhteydessä 
toimitettuihin tietoihin ja jonka on 
noudatettava liitteessä VI esitettyjä yleisiä 
vapauttamisperusteita.

Vapautusta voidaan soveltaa myös 
oikeutettuihin toimintoihin, jotka liittyvät 
kuvanäyttöihin tarkoitettuihin 
katodisädeputkiin tai muihin enintään 
30 kilovoltin jännite-erolla toimiviin 
sähkölaitteisiin tai muihin laite- tai 
tuotetyyppeihin, jotka jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet, edellyttäen että
i) laite ei tavallisissa toimintaolosuhteissa 
aiheuta missään kohdassa, joka on 
0,1 metrin etäisyydellä laitteen 
luoksepäästävistä pinnoista, suurempaa 
annosnopeutta kuin 1 µSv h-1; ja
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ii) jos laite sisältää radioaktiivisia aineita, 
kyseiset aineet on suljettu kapseliin tai 
kiinnitetty kiinteään pitimeen; ja
iii) toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määränneet loppusijoitusta koskevat 
ehdot; ja
iv) ettei laite voi laitevian tai 
onnettomuuden tapauksessa altistaa 
ihmistä suuremmalle annokselle 
kuin10 µSv. 

Or. fr

Tarkistus 153
Sabine Wils

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun on kyse vähäisistä 
materiaalimääristä, siten kuin jäsenvaltiot 
ovat sen määritelleet, voidaan valvonnasta 
vapauttamista varten käyttää liitteessä VI 
olevan B taulukon 2 sarakkeessa 
annettuja aktiivisuuspitoisuusarvoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Michèle Rivasi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun on kyse vähäisistä 
materiaalimääristä, siten kuin jäsenvaltiot 
ovat sen määritelleet, voidaan valvonnasta 
vapauttamista varten käyttää liitteessä VI 
olevan B taulukon 2 sarakkeessa 

Poistetaan.
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annettuja aktiivisuuspitoisuusarvoja.

Or. fr

Tarkistus 155
Sabine Wils

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetuille toiminnoille, joita ei ole 
vapautettu viranomaisvalvonnasta, on 
haettava joko rekisteröintiin perustuvaa 
lupaa tai toimilupaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Michèle Rivasi

27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisten aineiden 
tarkoituksellinen lisääminen 
kulutustuotteisiin tai muihin tuotteisiin, 
lääkinnälliset tuotteet mukaan luettuina, 
sekä tällaisten tuotteiden tuonti ja vienti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 157
Michèle Rivasi

27 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) toiminnot, joissa työntekijät voivat 
saada vuodessa yli 6 mSv:n efektiivisen 
annoksen normaalitoiminnassa ja 
tavanomaisissa työolosuhteissa;

(e) toiminnot, joissa työntekijät voivat 
saada vuodessa yli 2 mSv:n efektiivisen 
annoksen normaalitoiminnassa ja 
tavanomaisissa työolosuhteissa;

Or. fr

Tarkistus 158
Michèle Rivasi

27 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toiminnot, joissa työntekijät voivat 
saada vuodessa yli 1 mSv:n efektiivisen 
annoksen normaalitoiminnassa ja 
tavanomaisissa työolosuhteissa;

(e) toiminnot, joissa työntekijät voivat 
saada vuodessa yli 0,2 mSv:n efektiivisen 
annoksen normaalitoiminnassa ja 
tavanomaisissa työolosuhteissa;

Or. fr

Tarkistus 159
Michèle Rivasi

27 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jäsenvaltioiden 24 artiklan mukaisesti 
yksilöimät teollisuudenalat, joissa esiintyy 
luonnon radioaktiivista materiaalia ja 
joissa väestölle voi aiheutua vähintään 0,3 
mSv:n efektiivinen vuosiannos.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 160
Michèle Rivasi

27 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jäsenvaltioiden 24 artiklan mukaisesti 
yksilöimät teollisuudenalat, joissa esiintyy 
luonnon radioaktiivista materiaalia ja joissa 
väestölle voi aiheutua vähintään 0,3 mSv:n
efektiivinen vuosiannos.

(f) jäsenvaltioiden 24 artiklan mukaisesti 
yksilöimät teollisuudenalat, joissa esiintyy 
luonnon radioaktiivista materiaalia ja joissa 
väestölle voi aiheutua vähintään 0,1 mSv:n
efektiivinen vuosiannos.

Or. fr

Tarkistus 161
Claudiu Ciprian Tănăsescu

28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritys 
ilmoittaa nopeasti kaikista sellaisista 
merkittävistä tapahtumista, joiden johdosta 
henkilö altistuu tai voi altistua tavalla, joka 
ylittää toimilupavaatimuksissa mainitut 
operatiiviset rajat tai käyttöehdot. Tämä 
koskee työntekijöiden tai väestön altistusta 
tai viranomaisten määrittelemää 
lääketieteellistä altistusta.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritys 
ilmoittaa nopeasti kaikista sellaisista 
merkittävistä tapahtumista, joiden johdosta 
henkilö altistuu tai voi altistua tavalla, joka 
ylittää toimilupavaatimuksissa mainitut 
operatiiviset rajat tai käyttöehdot. Tämä 
koskee työntekijöiden tai väestön altistusta 
tai viranomaisten määrittelemää 
lääketieteellistä altistusta. Viranomaisten 
olisi otettava käyttöön 
satunnaistarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 162
Sabine Wils

29 artikla
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Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Viranomaisvalvonnasta vapauttaminen

1. Luvanvaraisista toiminnoista syntyvien 
radioaktiivisten materiaalien 
loppusijoitukselle, kierrätykselle tai 
uudelleenkäytölle on haettava lupa.
2. Loppusijoitettavat, kierrätettävät tai 
uudelleenkäytettävät materiaalit voidaan 
vapauttaa tämän direktiivin 
vaatimuksista, mikäli 
aktiivisuuspitoisuudet massayksikköä 
kohti 
(a) eivät ylitä liitteessä VI olevan A 
taulukon 1 osassa säädettyjä arvoja; tai
(b) noudattavat tietyille materiaaleille tai 
tietyntyyppisistä toiminnoista syntyville 
materiaaleille asetettuja erityisiä 
vapauttamistasoja koskevia ja niihin 
liittyviä vaatimuksia; kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava nämä erityiset vaatimuksista 
vapauttamista koskevat tasot a 
alakohdassa tarkoitettujen yleisten 
vaatimuksista vapauttamista koskevien 
tasojen lisäksi ottaen huomioon liitteessä 
VI olevassa 3 kohdassa säädetyt yleiset 
valvonnasta vapauttamista koskevat 
perusteet ja yhteisön tarjoaman teknisen 
ohjeistuksen.
3. Luonnon radionuklideja sisältävien 
materiaalien vaatimuksista vapauttamista 
varten aktiivisuuspitoisuudet 
massayksikköä kohti annetaan liitteessä 
VI olevan A taulukon 2 osassa. Kuitenkin 
sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
(a) edellä 27 artiklan 3 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetuissa toimilupaa 
edellyttävissä toiminnoissa on 
noudatettava luonnon radionuklidien 
vaatimuksista vapauttamista varten 
määrättyjä annoskriteerejä;
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(b) muissa toimilupaa edellyttävissä, 
erityisesti ydinpolttoainekiertoon 
kuuluvissa toiminnoissa vaatimuksista 
vapauttamista koskevien tasojen on 
noudatettava keinotekoisia radionuklideja 
sisältävien materiaalien vaatimuksista 
vapauttamista varten määrättyjä 
annoskriteerejä;
(c) edellä 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa luvallisissa 
ilmoituksenalaisissa toiminnoissa on 
noudatettava rakennusmateriaalien 
markkinoille saattamista koskevia 
vastaavia vaatimuksia.
4. Radioaktiivisten jäämien 
tarkoituksellista laimentamista ei saa 
sallia, lukuun ottamatta osana 
normaalitoimintaa tapahtuvaa 
materiaalien sekoittamista, kun 
radioaktiivisuus ei ole ongelma. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistilanteissa sallia luonnon 
radioaktiivista materiaalia sisältävien 
radioaktiivisten jäämien sekoittamisen 
muiden materiaalien kanssa edistääkseen 
näiden materiaalien uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä ja vähentääkseen väestön 
altistumista.

Or. en

Tarkistus 163
Michèle Rivasi

29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisvalvonnasta vapauttaminen Luvanvaraisista toiminnoista syntyvien 
radioaktiivisten materiaalien hallinta

Or. fr
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Tarkistus 164
Michèle Rivasi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvanvaraisista toiminnoista syntyvien 
radioaktiivisten materiaalien 
loppusijoitukselle, kierrätykselle tai 
uudelleenkäytölle on haettava lupa.

1. Luvanvaraisista toiminnoista syntyvien 
radioaktiivisten materiaalien 
loppusijoitukselle, kierrätykselle tai 
uudelleenkäytölle valvotuissa 
tytäryhtiöissä on haettava lupa. Näiden 
materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö 
julkisella alalla on kielletty.

Or. fr

Tarkistus 165
Michèle Rivasi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Loppusijoitettavat, kierrätettävät tai 
uudelleenkäytettävät materiaalit voidaan 
vapauttaa tämän direktiivin 
vaatimuksista, mikäli 
aktiivisuuspitoisuudet massayksikköä 
kohti

Poistetaan.

(a) eivät ylitä liitteessä VI olevan A 
taulukon 1 osassa säädettyjä arvoja; tai
(b) noudattavat tietyille materiaaleille tai 
tietyntyyppisistä toiminnoista syntyville 
materiaaleille asetettuja erityisiä 
vapauttamistasoja koskevia ja niihin 
liittyviä vaatimuksia; kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava nämä erityiset vaatimuksista 
vapauttamista koskevat tasot a 
alakohdassa tarkoitettujen yleisten 
vaatimuksista vapauttamista koskevien 
tasojen lisäksi ottaen huomioon liitteessä 
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VI olevassa 3 kohdassa säädetyt yleiset 
valvonnasta vapauttamista koskevat 
perusteet ja yhteisön tarjoaman teknisen 
ohjeistuksen.

Or. fr

Tarkistus 166
Michèle Rivasi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luonnon radionuklideja sisältävien 
materiaalien vaatimuksista vapauttamista 
varten aktiivisuuspitoisuudet 
massayksikköä kohti annetaan liitteessä 
VI olevan A taulukon 2 osassa. Kuitenkin 
sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

Poistetaan.

(a) edellä 27 artiklan 3 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetuissa toimilupaa 
edellyttävissä toiminnoissa on 
noudatettava luonnon radionuklidien 
vaatimuksista vapauttamista varten 
määrättyjä annoskriteerejä;
(b) muissa toimilupaa edellyttävissä, 
erityisesti ydinpolttoainekiertoon 
kuuluvissa toiminnoissa vaatimuksista 
vapauttamista koskevien tasojen on 
noudatettava keinotekoisia radionuklideja 
sisältävien materiaalien vaatimuksista 
vapauttamista varten määrättyjä 
annoskriteerejä;
(c) edellä 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa luvallisissa 
ilmoituksenalaisissa toiminnoissa on 
noudatettava rakennusmateriaalien 
markkinoille saattamista koskevia 
vastaavia vaatimuksia.

Or. fr
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Tarkistus 167
Michèle Rivasi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Radioaktiivisten jäämien 
tarkoituksellista laimentamista ei saa sallia, 
lukuun ottamatta osana normaalitoimintaa 
tapahtuvaa materiaalien sekoittamista, kun 
radioaktiivisuus ei ole ongelma. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistilanteissa sallia luonnon 
radioaktiivista materiaalia sisältävien 
radioaktiivisten jäämien sekoittamisen 
muiden materiaalien kanssa edistääkseen 
näiden materiaalien uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä ja vähentääkseen väestön 
altistumista.

4. Radioaktiivisten jäämien 
tarkoituksellista laimentamista ei saa sallia, 
lukuun ottamatta osana normaalitoimintaa 
tapahtuvaa materiaalien sekoittamista, kun 
radioaktiivisuus ei ole ongelma. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistilanteissa sallia luonnon 
radioaktiivista materiaalia sisältävien 
radioaktiivisten jäämien sekoittamisen 
muiden materiaalien kanssa edistääkseen 
näiden materiaalien uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä ja vähentääkseen väestön 
altistumista. Sidosryhmät otetaan mukaan 
päätöksentekoon ja päätöksen perusteluja 
koskevat asiakirjat julkaistaan.

Or. fr

Tarkistus 168
Jean-Pierre Audy

32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että yritys 
kuulee säteilysuojeluasiantuntijaa 
suojalaitteiden ja mittalaitteiden 
tutkimisesta ja testaamisesta, erityisesti 
seuraavia asioita varten:

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että yritys 
kuulee riippumatonta
säteilysuojeluasiantuntijaa suojalaitteiden 
ja mittalaitteiden tutkimisesta ja 
testaamisesta, erityisesti seuraavia asioita 
varten:

Or. fr
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Tarkistus 169
Michèle Rivasi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säteilysuojelua varten on toteutettava 
järjestelyjä kaikilla työpaikoilla, joissa voi 
saada vuodessa yli 1 mSv:n efektiivisen 
annoksen altistumisesta ionisoivalle 
säteilylle tai vuodessa 15 mSv:n
ekvivalenttiannoksen silmän mykiölle tai 
vuodessa 50 mSv:n ekvivalenttiannoksen 
iholle ja raajoille. Järjestelyissä on otettava 
huomioon laitoksen ja säteilylähteiden 
luonne sekä riskien suuruus ja luonne.

1. Säteilysuojelua varten on toteutettava 
järjestelyjä kaikilla työpaikoilla, joissa voi 
saada vuodessa yli 0,2 mSv:n efektiivisen 
annoksen altistumisesta ionisoivalle 
säteilylle tai vuodessa 3 mSv:n
ekvivalenttiannoksen silmän mykiölle tai 
vuodessa 50 mSv:n ekvivalenttiannoksen 
iholle ja raajoille. Järjestelyissä on otettava 
huomioon laitoksen ja säteilylähteiden 
luonne sekä riskien suuruus ja luonne.

Or. fr

Tarkistus 170
Michèle Rivasi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käytännöissä, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista materiaalia ja joissa 
työntekijöille voi aiheutua yli 6 mSv:n
efektiivinen vuosiannos, sovelletaan tässä 
luvussa säädettyjä vaatimuksia. Jos 
työntekijöiden efektiivinen annos on 
enintään 6 mSv vuodessa, on 
toimivaltaisten viranomaisten vaadittava 
yrityksiä ainakin seuraamaan altistuksia 
ja ottamaan huomioon mahdollisuudet 
suojelun parantamiseksi tai annosten 
mahdollinen suurentuminen ajan mittaan 
seurauksena prosessin tai työjärjestelyjen 
muutoksista.

2. Käytännöissä, joihin liittyy luonnon 
radioaktiivista materiaalia ja joissa 
työntekijöille voi aiheutua yli 0,2 mSv:n
efektiivinen vuosiannos, sovelletaan tässä 
luvussa säädettyjä vaatimuksia.

Or. fr



PE506.142v02-00 14/74 AM\930152FI.doc

FI

Tarkistus 171
Christel Schaldemose

33 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Lentoyhtiöissä, jossa miehistön 
avaruussäteilystä saama efektiivinen annos 
saattaa ylittää 6 mSv vuodessa, sovelletaan 
tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia. Jos 
miehistön efektiivinen annos on enintään 6 
mSv vuodessa ja todennäköisesti yli 1 mSv 
vuodessa, on toimivaltaisten viranomaisten 
vaadittava yrityksiä ainakin seuraamaan 
altistuksia ja ottamaan huomioon annosten 
mahdollinen muuttuminen ajan mittaan tai 
seurauksena työjärjestelyjen muutoksista. 
Yritysten on toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet, erityisesti

3. Yrityksissä, joissa miehistön tai työn 
vuoksi toistuvasti lentokoneella 
matkustavien työntekijöiden
avaruussäteilystä saama efektiivinen annos 
saattaa ylittää 6 mSv vuodessa, sovelletaan 
tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia. Jos 
miehistön tai työn vuoksi toistuvasti 
lentokoneella matkustavien työntekijöiden
efektiivinen annos on enintään 6 mSv 
vuodessa ja todennäköisesti yli 1 mSv 
vuodessa, on toimivaltaisten viranomaisten 
vaadittava yrityksiä ainakin seuraamaan 
altistuksia ja ottamaan huomioon annosten 
mahdollinen muuttuminen ajan mittaan tai 
seurauksena työjärjestelyjen muutoksista. 
Yritysten on toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet, erityisesti

Or. en

Tarkistus 172
Michèle Rivasi

33 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Lentoyhtiöissä, jossa miehistön 
avaruussäteilystä saama efektiivinen annos 
saattaa ylittää 6 mSv vuodessa, sovelletaan
tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia. Jos 
miehistön efektiivinen annos on enintään 
6 mSv vuodessa ja todennäköisesti yli 1 
mSv vuodessa, on toimivaltaisten 
viranomaisten vaadittava yrityksiä 

3. Lentoyhtiöissä, joissa miehistön 
avaruussäteilystä saama efektiivinen annos 
saattaa ylittää 0,2 mSv vuodessa, 
sovelletaan tässä luvussa säädettyjä 
vaatimuksia. Yritysten on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, erityisesti
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ainakin seuraamaan altistuksia ja 
ottamaan huomioon annosten 
mahdollinen muuttuminen ajan mittaan 
tai seurauksena työjärjestelyjen 
muutoksista. Yritysten on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, erityisesti

Or. fr

Tarkistus 173
Christel Schaldemose

33 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) miehistön säteilyaltistuksen 
arvioimiseksi;

(a) miehistön tai työntekijöiden
säteilyaltistuksen arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 174
Christel Schaldemose

33 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) arvioidun altistuksen huomioon 
ottamiseksi työlistoja laadittaessa 
huomattavan altistuksen kohteeksi 
joutuvan henkilöstön annosten 
pienentämiseksi;

(b) arvioidun altistuksen huomioon 
ottamiseksi työlistoja laadittaessa 
huomattavan altistuksen kohteeksi 
joutuvan henkilöstön tai työn vuoksi 
toistuvasti lentokoneella matkustavien 
työntekijöiden annosten pienentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 175
Michèle Rivasi
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38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säteilyluokka A: säteilylle altistuvat 
työntekijät, joiden saama efektiivinen 
annos voi olla suurempi kuin 6 mSv
vuodessa tai ekvivalenttiannos suurempi 
kuin 15 mSv vuodessa silmän mykiölle tai 
suurempi kuin 150 mSv iholle ja raajoille;

(a) säteilyluokka A: säteilylle altistuvat 
työntekijät, joiden saama efektiivinen 
annos voi olla suurempi kuin 2 mSv
vuodessa tai ekvivalenttiannos suurempi 
kuin 5 mSv vuodessa silmän mykiölle tai 
suurempi kuin 150 mSv iholle ja raajoille;

Or. fr

Tarkistus 176
Michèle Rivasi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säteilyluokkaan A kuuluvien
työntekijöiden annoksia on seurattava 
järjestelmällisesti annosmittauspalvelun 
suorittamilla henkilökohtaisilla 
mittauksilla. Jos säteilyluokkaan A
kuuluvat työntekijät voivat saada 
merkittävää sisäistä altistusta tai 
merkittävää silmän mykiön tai raajojen 
altistusta, on otettava käyttöön 
asianmukainen seurantajärjestelmä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
kiinnitettävä erityishuomiota tällaisten 
työntekijöiden tunnistamiseen.

1. Säteilylle altistuvien työntekijöiden 
annoksia on seurattava järjestelmällisesti 
annosmittauspalvelun suorittamilla 
henkilökohtaisilla mittauksilla. Jos 
säteilylle altistuvat työntekijät voivat saada 
sisäistä altistusta tai merkittävää silmän
mykiön tai raajojen altistusta, on otettava 
käyttöön asianmukainen 
seurantajärjestelmä.

Or. fr

Tarkistus 177
Michèle Rivasi

39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilökohtaisia mittauksia ei voida 
suorittaa tai ne ovat riittämättömiä, 
henkilökohtaisen annostarkkailun on 
perustuttava arvioon, johon on päädytty 
joko muiden säteilylle altistuvien 
työntekijöiden henkilökohtaisten 
mittausten tai 37 artiklassa säädetyn 
työpaikan säteilyaltistuksen tarkkailun 
tulosten perusteella.

3. Jos henkilökohtaisia mittauksia ei voida 
suorittaa tai ne ovat riittämättömiä, 
henkilökohtaisen annostarkkailun on 
perustuttava arvioon, johon on päädytty 
joko muiden säteilylle altistuvien 
työntekijöiden henkilökohtaisten 
mittausten tai 37 artiklassa säädetyn 
työpaikan säteilyaltistuksen tarkkailun 
tulosten perusteella. Tällaiset tapaukset on 
dokumentoitava ja perusteltava.

Or. fr

Tarkistus 178
Michèle Rivasi

41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
säilytettävä niin kauan kuin altistuvat 
työntekijät ovat työssä, johon liittyy 
altistusta ionisoivalle säteilylle, ja sen 
jälkeen siihen asti, kunnes henkilö on tai 
olisi täyttänyt 75 vuotta, mutta joka 
tapauksessa vähintään 30 vuotta altistusta 
aiheuttavan työn päättymisestä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
säilytettävä niin kauan kuin altistuvat 
työntekijät ovat työssä, johon liittyy 
altistusta ionisoivalle säteilylle, ja sen 
jälkeen siihen asti, kunnes henkilö on tai 
olisi täyttänyt 90 vuotta, mutta joka 
tapauksessa vähintään 50 vuotta altistusta 
aiheuttavan työn päättymisestä. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava säteilyn 
aiheuttamien terveysvaikutusten 
arvioimiseen tarvittavien tietojen 
keräämisestä, rekisteröimisestä ja 
säilyttämisestä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että työntekijöiden ja 
heidän huollettaviensa anonymiteettiä ja 
oikeuksia suojellaan.

Or. fr
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Tarkistus 179
Michèle Rivasi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
työntekijät saavat pyynnöstä käyttöönsä
henkilökohtaisen annosseurantansa 
tulokset, myös mittaustulokset, joita on 
voitu käyttää tulosten laskemiseksi, tai 
työpaikalla suoritettuihin mittauksiin 
perustuvat annosmääritykset.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
työntekijät saavat henkilökohtaisen 
annosseurantansa tulokset, myös 
mittaustulokset, joita on voitu käyttää 
tulosten laskemiseksi, tai työpaikalla 
suoritettuihin mittauksiin perustuvat 
annosmääritykset.

Or. fr

Tarkistus 180
Michèle Rivasi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä unionissa 
työntekijän aiempia annoksia koskevien 
tietojen vaihtoa toimivaltaisten 
viranomaisten, työterveyspalvelujen, 
säteilysuojeluasiantuntijoiden tai 
annosmittauspalvelujen välillä 44 artiklassa 
tarkoitettua, ennen työsuhteen alkua tai 
työntekijän luokittelemisksi
säteilyluokkaan A kuuluvaksi työntekijäksi 
tehtävää lääkärintarkastusta varten sekä 
työntekijöiden myöhemmän altistuksen 
valvontaa varten.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä unionissa 
työntekijän aiempia annoksia koskevien 
tietojen vaihtoa toimivaltaisten 
viranomaisten, työterveyspalvelujen, 
säteilysuojeluasiantuntijoiden tai 
annosmittauspalvelujen välillä 44 artiklassa 
tarkoitettua, ennen työsuhteen alkua tai 
työntekijän luokittelemiseksi
säteilyluokkaan A kuuluvaksi työntekijäksi 
tehtävää lääkärintarkastusta varten sekä 
työntekijöiden myöhemmän altistuksen 
valvontaa varten. Käyttöön otetun 
järjestelmän on annettava altistuville 
työntekijöille takuita eikä se saa johtaa 
saatuun säteilyannokseen perustuvaan 
työvoiman hallintaan.

Or. fr



AM\930152FI.doc 19/74 PE506.142v02-00

FI

Tarkistus 181
Michèle Rivasi

44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säteilyluokkaan A kuuluvien
työntekijöiden terveystarkkailusta vastaa 
työterveyspalvelu.

Säteilylle altistuvien työntekijöiden 
terveystarkkailusta vastaa 
työterveyspalvelu.

Or. fr

Tarkistus 182
Michèle Rivasi

44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Terveystarkkailun on mahdollistettava 
tarkkailtavien työntekijöiden 
terveydentilan määrittäminen sen 
arvioimiseksi, soveltuvatko he heille 
osoitettuihin tehtäviin. 
Työterveyspalvelujen on tämän vuoksi 
saatava kaikki tarvitsemansa asiaa 
koskevat tiedot, mukaan luettuna työtilojen 
ympäristöolosuhteita koskevat tiedot.

Terveystarkkailun on mahdollistettava 
työntekijöiden suojelun parantaminen 
varmistamalla suojatoimien tehokkuus 
sekä työolojen sääntöjenmukaisuus 
dokumentoimalla ammattivaarat, joille 
työntekijät altistuvat, ja antamalla 
työnantajille suosituksia näiden vaarojen 
ehkäisemiseksi. Terveystarkkailu ei saa 
rajoittua tarkkailtavien työntekijöiden 
terveydentilan määrittämiseen sen 
arvioimiseksi, soveltuvatko he heille 
osoitettuihin tehtäviin. 
Työterveyspalvelujen on tämän vuoksi 
saatava kaikki tarvitsemansa asiaa 
koskevat tiedot, mukaan luettuna työtilojen 
ympäristöolosuhteita koskevat tiedot.

Or. fr

Tarkistus 183
Michèle Rivasi
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44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaiselle säteilyluokkaan A kuuluvalle
työntekijälle on tehtävä terveystarkastus 
vähintään kerran vuodessa sen 
arvioimiseksi, soveltuuko työntekijä 
edelleen työtehtäviinsä. 
Terveystarkastuksen luonne riippuu työn 
laadusta ja kunkin työntekijän 
terveydentilasta, ja se voidaan tehdä niin 
usein kuin työterveyspalvelu katsoo 
tarpeelliseksi.

Jokaiselle säteilylle altistuvalle
työntekijälle on tehtävä terveystarkastus 
vähintään kerran vuodessa. 
Terveystarkastuksen luonne riippuu työn 
laadusta ja kunkin työntekijän 
terveydentilasta, ja se voidaan tehdä niin 
usein kuin työterveyspalvelu katsoo 
tarpeelliseksi.

Or. fr

Tarkistus 184
Michèle Rivasi

46 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa työsuhteeseen tai luokitella 
työhön soveltumattomia työntekijöitä

Kielto ottaa työsuhteeseen tai luokitella 
työhön soveltumattomia työntekijöitä tai 
työntekijöitä, joilla on määräaikainen tai 
osa-aikainen sopimus

Or. fr

Tarkistus 185
Michèle Rivasi

46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että säteilylle altistuvien työntekijöiden 
kanssa tehdään vakinaisia työsopimuksia. 



AM\930152FI.doc 21/74 PE506.142v02-00

FI

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
luokittelemasta säteilyluokkaan A 
vuokratyöntekijöitä tai työntekijöitä, joilla 
on määräaikainen sopimus.

Or. fr

Tarkistus 186
Michèle Rivasi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin säteilyluokkaan A kuuluvalle
työntekijälle on luotava terveystiedosto, 
joka on pidettävä ajan tasalla niin kauan 
kuin työntekijä kuuluu kyseiseen luokkaan. 
Tämän jälkeen tiedosto säilytetään siihen 
asti, kunnes henkilö täyttää tai olisi 
täyttänyt 75 vuotta, ja vähintään 30 vuoden
ajan ionisoivalle säteilylle altistusta 
aiheuttavan työn päättymisestä.

1. Kullekin säteilylle altistuvalle
työntekijälle on luotava terveystiedosto, 
joka on pidettävä ajan tasalla niin kauan 
kuin työntekijä kuuluu kyseiseen luokkaan. 
Tämän jälkeen tiedosto säilytetään siihen 
asti, kunnes henkilö täyttää tai olisi 
täyttänyt 90 vuotta, ja vähintään 50 vuoden
ajan ionisoivalle säteilylle altistusta 
aiheuttavan työn päättymisestä.

Or. fr

Tarkistus 187
Michèle Rivasi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveystiedostossa on oltava tiedot työn 
luonteesta, ennen työsuhteen alkua tai 
ennen luokitusta säteilyluokkaan A 
kuuluvaksi työntekijäksi suoritetun 
lääkärintarkastuksen ja säännöllisen 
terveystarkkailun tuloksista sekä 
41 artiklassa vaaditusta annostiedostosta.

2. Terveystiedostossa on oltava tiedot työn 
luonteesta, ennen työsuhteen alkua tai 
ennen luokitusta säteilyluokkaan A 
kuuluvaksi työntekijäksi suoritetun 
lääkärintarkastuksen ja säännöllisen 
terveystarkkailun tuloksista sekä 
41 artiklassa vaaditusta annostiedostosta. 
Ulkoisesta altistuksesta saatujen 
säteilyannosten osalta tiedostossa on 



PE506.142v02-00 22/74 AM\930152FI.doc

FI

oltava kaikki tulokset, muun muassa 1) 
tulokset ihmiskehosta tehdyistä 
gammamittauksista ja biologisten 
näytteiden analyyseistä, joiden 
tarkoituksena on arvioida kunkin 
mahdollisen radionuklidin saannoksia, 
sekä maininta saannoksista, mahdollisista 
terveyshaitoista ja osoitustasoista; 2) 
kaikki olettamukset, mallit ja kertoimet, 
joita on käytetty saadun annoksen 
arvioimiseksi, sekä laskelmien erittely ja 
tulos. Arviointi on pakollista, kun 
kontaminaatioon liittyvä annos voi olla 
suurempi kuin 20 µSv.

Or. fr

Tarkistus 188
Michèle Rivasi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritys vastaa joko välittömästi tai 
ulkopuolisten työntekijöiden työnantajan 
kanssa solmimansa sopimuksen perusteella 
ulkopuolisten työntekijöiden 
säteilysuojelun käytännön toimenpiteistä.

2. Yritys vastaa joko välittömästi tai 
ulkopuolisten työntekijöiden työnantajan 
kanssa solmimansa sopimuksen perusteella 
ulkopuolisten työntekijöiden 
säteilysuojelun käytännön toimenpiteistä ja 
työoloista.

Or. fr

Tarkistus 189
Michèle Rivasi

50 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) huolehdittava siitä, että työoikeutta 
noudatetaan erityisesti väljän aikataulun, 
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viikkolevon ja kiiretöitä koskevien 
poikkeusten osalta;

Or. fr

Tarkistus 190
Michèle Rivasi

51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ainoastaan 38 artiklassa määriteltyyn 
säteilyluokkaan A kuuluvat työntekijät 
voidaan altistaa tällaisella erityisluvalla;

(a) ainoastaan 38 artiklassa määriteltyyn 
säteilyluokkaan A kuuluvat työntekijät, 
joilla on vakinainen työsuhde, voidaan 
altistaa tällaisella erityisluvalla;

Or. fr

Tarkistus 191
Michèle Rivasi

51 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) harjoittelijoita, opiskelijoita, raskaana 
olevia naisia ja (jos on radionuklidien 
saannon vaara) imettäviä naisia ei saa 
altistaa tällä tavalla;

(b) harjoittelijoita, opiskelijoita, raskaana 
olevia tai mahdollisesti raskaana olevia
naisia ja (jos on radionuklidien saannon 
vaara) imettäviä naisia ei saa altistaa tällä 
tavalla;

Or. fr

Tarkistus 192
Michèle Rivasi

53 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 103 artiklassa 
tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa 
vahvistettava sisäilman radonpitoisuuksille 
kansalliset vertailutasot. Nämä 
vertailutasot eivät saa työpaikoilla ylittää 
vuodessa keskimäärin arvoa 1 000 Bq m-3.

1. Jäsenvaltioiden on 103 artiklassa 
tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa 
vahvistettava sisäilman radonpitoisuuksille 
kansalliset vertailutasot. Nämä 
vertailutasot eivät saa työpaikoilla ylittää 
vuodessa keskimäärin arvoa 200 Bq m-3.

Or. fr

Tarkistus 193
Michèle Rivasi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan huolehdittava 
siitä, että radonmittauksia tehdään 
pohjakerroksessa tai maanalaisissa 
kerroksissa sijaitsevilla työpaikoilla 
radonalttiilla alueilla ja 
toimintasuunnitelmassa yksilöidyillä 
erityisentyyppisillä työpaikoilla.

2. Jäsenvaltioiden on kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan huolehdittava 
siitä, että radonmittauksia tehdään 
enintään 3 vuoden kuluessa tämän 
direktiivin julkaisemisesta
pohjakerroksessa tai maanalaisissa 
kerroksissa sijaitsevilla työpaikoilla 
erityisen radonalttiilla alueilla ja 
toimintasuunnitelmassa yksilöidyillä 
erityisentyyppisillä työpaikoilla. Enintään 
6 vuoden kuluessa tämän direktiivin 
julkaisemisesta pohjakerroksessa tai 
maanalaisissa kerroksissa sijaitsevia 
työpaikkoja on valvottava kaikkien 
jäsenvaltioiden alueella.

Or. fr

Tarkistus 194
Claudiu Ciprian Tănăsescu

55 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) heille tiedotetaan altistusriskeistä; (b) heille annetaan yksityiskohtaista tietoa
altistusriskeistä;

Or. en

Tarkistus 195
Claudiu Ciprian Tănăsescu

55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Optimointiin on sisällytettävä laitteiden 
valinta, asianmukaisen diagnostisen tiedon 
tai hoitotulosten luotettava tuottaminen, 
lääketieteellisten altistusmenettelyjen 
käytännön näkökohdat, laadunvarmistus 
sekä potilaiden tai henkilöstön saamien 
annosten tai potilaalle annosteltujen 
radioaktiivisten aineiden aktiivisuuden 
arviointi, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät 
huomioon ottaen.

4. Optimointiin on sisällytettävä laitteiden 
valinta, asianmukaisen diagnostisen tiedon 
tai hoitotulosten luotettava tuottaminen, 
lääketieteellisten altistusmenettelyjen 
käytännön näkökohdat, laadunvarmistus –
henkilöstön asianmukainen koulutus 
mukaan luettuna – sekä potilaiden tai 
henkilöstön saamien annosten tai potilaalle 
annosteltujen radioaktiivisten aineiden 
aktiivisuuden arviointi, taloudelliset ja 
sosiaaliset tekijät huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 196
Claudiu Ciprian Tănăsescu

55 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hoitajien ja tukijoiden altistusta varten 
laaditaan asianmukaiset ohjeet.

(b) hoitajien ja tukijoiden altistusta ja 
laitteiden asianmukaista käyttöä varten 
laaditaan asianmukaiset ohjeet;

Or. en
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Tarkistus 197
Claudiu Ciprian Tănăsescu

56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääketieteellisen toiminnan harjoittajan 
on huolehdittava siitä, että potilaalle tai 
tämän lailliselle holhoojalle annetaan 
tietoisen suostumuksen antamiseen 
riittävät tiedot lääketieteellisestä 
altistuksesta aiheutuvaan säteilyannokseen 
liittyvistä hyödyistä ja vaaroista. Hoitajille 
ja tukijoille on annettavat samanlaiset 
tiedot sekä asiaa koskevat ohjeet 55 
artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3. Lääketieteellisen toiminnan harjoittajan 
on huolehdittava siitä, että potilaalle tai 
tämän lailliselle holhoojalle annetaan 
tietoisen suostumuksen antamiseen 
tiivistetyssä ja ymmärrettävässä muodossa 
olevat tiedot lääketieteellisestä altistuksesta 
aiheutuvaan säteilyannokseen liittyvistä 
hyödyistä ja vaaroista. Hoitajille ja 
tukijoille on annettavat samanlaiset tiedot 
sekä asiaa koskevat ohjeet 55 artiklan 
5 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 198
Claudiu Ciprian Tănăsescu

59 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia käytössä olevia lääketieteellisen 
radiologian laitteita valvotaan tarkkaan 
säteilysuojelun suhteen;

(a) kaikkia käytössä olevia lääketieteellisen 
radiologian laitteita valvotaan tarkkaan 
säteilysuojelun suhteen, ja ne 
loppusijoitetaan voimassa olevan asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 199
Sabine Wils
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62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki sellaiset kohtuulliset 
toimenpiteet toteutetaan, joilla vähennetään 
potilaalle mistä tahansa radiologisesta 
toimenpiteestä vahingossa tai tahattomasti 
aiheutuvan altistuksen todennäköisyyttä ja 
suuruutta, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät 
huomioon ottaen;

(a) kaikki sellaiset kohtuulliset 
toimenpiteet toteutetaan, joilla vähennetään 
potilaalle mistä tahansa radiologisesta 
toimenpiteestä vahingossa tai tahattomasti 
aiheutuvan altistuksen todennäköisyyttä ja 
suuruutta, sosiaaliset tekijät huomioon 
ottaen;

Or. en

Tarkistus 200
Michèle Rivasi

65 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytännön toimenpiteisiin väestön 
suojaamiseksi toimilupaa edellyttävistä
toiminnoista aiheutuvasta 
säteilyaltistuksesta tavanomaisissa 
olosuhteissa on kuuluttava kaikki 
järjestelyt ja selvitykset sellaisten 
tekijöiden havaitsemiseksi ja 
poistamiseksi, jotka voivat minkä tahansa 
ionisoivalle säteilylle altistavan toiminnan 
aikana aiheuttaa väestölle sellaisen 
altistusvaaran, että sitä ei voida jättää 
ottamatta huomioon säteilysuojelun 
kannalta. Tällaiseen suojaamiseen kuuluvat 
seuraavat tehtävät:

Käytännön toimenpiteisiin väestön 
suojaamiseksi ilmoitetuista toiminnoista 
aiheutuvasta säteilyaltistuksesta 
tavanomaisissa olosuhteissa on kuuluttava 
kaikki järjestelyt ja selvitykset sellaisten 
tekijöiden havaitsemiseksi ja 
poistamiseksi, jotka voivat minkä tahansa 
ionisoivalle säteilylle altistavan toiminnan 
aikana aiheuttaa väestölle sellaisen 
altistusvaaran, että sitä ei voida jättää 
ottamatta huomioon säteilysuojelun 
kannalta. Tällaiseen suojaamiseen kuuluvat 
seuraavat tehtävät:

Or. fr

Tarkistus 201
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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65 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava luvanvaraiset rajat 
radioaktiivisille päästöille. Näissä 
päästöluvissa on otettava huomioon

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava ja julkaistava luvanvaraiset 
rajat radioaktiivisille päästöille. Näissä 
päästöluvissa on otettava huomioon

Or. en

Tarkistus 202
Michèle Rivasi

65 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) väestön altistuksen optimoinnin 
tulokset;

(a) vallitsevien ihmisen aiheuttamien 
altistustilanteiden ja muiden 
suunniteltujen toimintojen vuoksi väestön 
saamat annokset sekä väestön altistuksen 
optimoinnin tulokset;

Or. fr

Tarkistus 203
Michèle Rivasi

66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
altistumisen vaaran suuruuteen perustuva 
järjestelmä suunnitelluista altistustilanteista 
aiheutuvien väestön henkilökohtaisten 
annosten arvioimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
altistumisen vaaran suuruuteen perustuva 
järjestelmä suunnitelluista altistustilanteista 
aiheutuvien väestön henkilökohtaisten ja 
kollektiivisten annosten arvioimiseksi. 
Annosrajojen noudattamisen 
varmistamiseksi on otettava huomioon 
vallitsevien ihmisen aiheuttamien 
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altistustilanteiden osuus.

Or. fr

Tarkistus 204
Michèle Rivasi

66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
selvitettävä, missä toiminnoissa väestön 
henkilökohtaisten annosten realistinen 
arviointi on tehtävä. Muista toiminnoista 
jäsenvaltio voi edellyttää ainoastaan 
seulovaa arviointia, jossa esitetään yleisiä 
tietoja.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
selvitettävä, missä toiminnoissa väestön 
henkilökohtaisten annosten realistinen 
arviointi on tehtävä. Muista toiminnoista 
jäsenvaltio voi edellyttää ainoastaan 
seulovaa arviointia, jossa esitetään yleisiä 
tietoja. Kummassakin tapauksessa 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
ettei arvioinneissa aliarvioida henkilöiden 
altistumista eikä myöskään altistuvien 
henkilöiden määrää.

Or. fr

Tarkistus 205
Michèle Rivasi

66 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) varmistettava, että 65 artiklassa 
tarkoitettujen toimintojen annosarvioita 
tehdään mahdollisimman realistisesti 
väestön vertailuryhmille;

(a) varmistettava, että 65 artiklassa 
tarkoitettujen toimintojen annosarvioita 
tehdään mahdollisimman realistisesti 
väestön vertailuryhmille, huolehtien siitä, 
ettei riskitasoa aliarvioida altistuksen 
muuttujia muutettaessa;

Or. fr
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Tarkistus 206
Sabine Wils

67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
ydinvoimalaitoksesta tai 
jälleenkäsittelylaitoksesta vastaavat 
yritykset seuraavat tavanomaisessa 
toiminnassa muodostuvia päästöjä 
noudattaen komission suosituksessa 
2004/2/Euratom säädettyjä sääntöjä 
vakiomuotoisten seurantatietojen 
ilmoittamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
ydinvoimalaitoksesta tai 
jälleenkäsittelylaitoksesta vastaavat 
yritykset seuraavat päästöjä.

Or. en

Tarkistus 207
Sabine Wils

68 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtii siitä, että saavutetaan ja 
säilytetään optimaalinen suojelutaso;

(a) huolehtii siitä, että saavutetaan ja 
säilytetään kansanterveyden ja ympäristön 
korkein mahdollinen suojelutaso;

Or. en

Tarkistus 208
Sabine Wils

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
väestön altistuksen arviointia varten on

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
ympäristönseurantaohjelmassa, jonka on 
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käytössä tarkoituksenmukainen
ympäristönseurantaohjelma.

oltava käytössä suuren yleisön säteilylle 
altistumisen arviointia varten,
hyödynnetään parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa.

Or. en

Tarkistus 209
Michèle Rivasi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
väestön altistuksen arviointia varten on 
käytössä tarkoituksenmukainen 
ympäristönseurantaohjelma.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
sääntöjenmukaisesta toiminnasta ja 
alueelle jääneestä kontaminaatiosta 
johtuvan väestön altistuksen arviointia 
varten on käytössä tarkoituksenmukainen 
ympäristönseurantaohjelma.

Or. fr

Tarkistus 210
Claudiu Ciprian Tănăsescu

70 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
toisilleen välittömästi alueellaan 
sattuneesta säteilyvaaratilanteesta.

Or. en

Tarkistus 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu



PE506.142v02-00 32/74 AM\930152FI.doc

FI

70 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ihmisiä, jotta vähennettäisiin altistusta. (c) ihmisiä, jotta vähennettäisiin altistusta 
ja saataisiin mahdollisimman nopeasti 
yksityiskohtaista tietoa hätätilanteen 
riskeistä ja mahdollisista 
sivuvaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 212
Michèle Rivasi

71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että väestölle, johon säteilyvaaratilanne 
mahdollisesti vaikuttaa, tiedotetaan siihen 
sovellettavista 
terveydensuojelutoimenpiteistä sekä 
toimintatavoista, joita tällaisessa 
vaaratilanteessa olisi noudatettava.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että väestölle, johon säteilyvaaratilanne 
mahdollisesti vaikuttaa, tiedotetaan siihen 
sovellettavista 
terveydensuojelutoimenpiteistä sekä 
toimintatavoista, joita tällaisessa 
vaaratilanteessa olisi noudatettava. Tämä 
koskee vähintään niitä henkilöitä, jotka 
asuvat 50 kilometrin säteellä vaaran 
aiheuttavasta laitoksesta.

Or. fr

Tarkistus 213
Michèle Rivasi

72 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

72 a artikla
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Väestölle tiedottaminen
Kun vaaratilanteesta on ilmoitettu, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
asiasta tiedotetaan väestölle 
mahdollisimman pian.
On julkaistava kaikki tilanteen ja sen 
kehittymisen arvioimisen kannalta 
välttämättömät tiedot, erityisesti sääoloja, 
radioaktiivisten aineiden 
aktiivisuuspitoisuutta ilmassa, niiden 
maahan laskeutumista, vapaita 
annosnopeuksia ja kriittisten 
elintarvikkeiden kontaminaatiotasoa 
koskevat tiedot ja ennusteet. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava kriittisten elinten saamia 
efektiivisiä annoksia ja 
ekvivalenttiannoksia koskevat ennusteet, 
suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet, 
odotettavissa olevat ja efektiiviset 
jäännösannokset.

Or. fr

Tarkistus 214
Michèle Rivasi

VIII luku – 3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vallitsevat altistustilanteet Vallitsevat ihmisen aiheuttamat 
altistustilanteet

Or. fr

Tarkistus 215
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Saastuneiden alueiden 
hallintastrategioissa on tarvittaessa 
käsiteltävä seuraavia asioita:

1. Säteilyvaaratilanteen ja erityisesti 
ydinonnettomuuden jälkeen 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 
seuraavista tehtävistä:

Or. fr

Tarkistus 216
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saastuneiden alueiden määrittäminen 
ja kyseeseen tulevien väestöryhmien 
tunnistaminen;

(a) saastuneiden alueiden radiologinen 
karakterisointi ja erityisesti maaperän 
saastumista ja annosnopeuksia koskevien 
karttojen laatiminen siten, että niissä 
määritetään kielletyt alueet sekä alueet, 
joille pääsyä valvotaan;

Or. fr

Tarkistus 217
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) onko saastuneisiin alueisiin ja 
väestöryhmiin kohdistettava 
suojatoimenpiteitä ja missä laajuudessa;

(b) säteilyvaaratilanteen aikana kaikkien 
kyseeseen tulevien henkilöiden ja 
erityisesti kriittisten ryhmien saamien 
efektiivisten annosten ja kriittisten elinten 
saamien annosten arviointi;

Or. fr
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Tarkistus 218
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) onko pääsy kyseisille alueille estettävä 
tai onko sitä valvottava tai onko elinoloille 
asetettava rajoituksia kyseisillä alueilla;

(c) erilaisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttamisen jälkeen ennustettujen 
jäännösannosten arviointi etenkin 
saastuneilla alueilla edelleen asuvien 
henkilöiden osalta;

Or. fr

Tarkistus 219
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) eri väestöryhmien altistuksen arviointi 
ja ihmisten käytettävissä olevien omaa 
altistusta rajoittavien keinojen arviointi;

(d) sellaisten suojatoimenpiteiden ja 
korjaavien toimenpiteiden tutkimus ja 
toteuttaminen, joiden tarkoituksena on 
vähentää henkilöiden altistumista alueelle 
jäävälle säteilylle;

Or. fr

Tarkistus 220
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) strategian tavoitteet ja pitkän aikavälin 
päämäärät ja vastaavat vertailuarvot.

(e) elintarvikkeiden kontaminaatiotason 
valvonta, riskituotteiden loppusijoitus ja 
saastumattomien elintarvikkeiden 
toimittaminen kriittisille väestöryhmille;
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Or. fr

Tarkistus 221
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kyseeseen tuleville henkilöille 
tarkoitetun lääkintäapu- ja 
terveysseurantaohjelman toteuttaminen;

Or. fr

Tarkistus 222
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) aineellisten vahinkojen ja 
henkilövahinkojen arviointi, uhrien 
tunnistaminen ja korvausten 
maksaminen;

Or. fr

Tarkistus 223
Michèle Rivasi

73 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) niiden asukkaiden 
uudelleenmajoitus, joiden kontaminaation 
vuoksi ja toteutetuista 
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suojelutoimenpiteistä huolimatta 
mahdollisesti saama efektiivinen annos 
on suurempi kuin 1 mSv vuodessa (5 mSv 
5 vuodessa) ja jotka eivät halua jäädä 
asumaan kyseiselle alueelle.

Or. fr

Tarkistus 224
Michèle Rivasi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisilla alueilla, joilla on pitkältä 
ajalta jäänyttä kontaminaatiota mutta 
joilla jäsenvaltio on päättänyt sallia 
asumisen sekä yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen toiminnan uudelleen 
aloittamisen, jäsenvaltioiden on 
sidosryhmiä kuultuaan huolehdittava 
siitä, että altistuksen jatkuvaa valvontaa 
varten on tarvittaessa käytössä 
järjestelyjä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tavanomaisiksi katsottavat 
elinolot. Näitä järjestelyjä ovat

Poistetaan.

(a) jokapäiväiseen elämään sopivien 
vertailuarvojen vahvistaminen;
(b) sellaisten toimien käyttöönotto, jotka 
tukevat jatkuvia omatoimisia 
suojelutoimenpiteitä saastuneilla alueilla, 
esimerkiksi tiedotus, neuvonta ja 
säteilynseuranta.

Or. fr

Tarkistus 225
Thomas Ulmer

74 artikla
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Komission teksti Tarkistus

74 artikla Poistetaan.
Asunnoissa ja julkisissa rakennuksissa 

esiintyvä radon
1. Jäsenvaltioiden on 103 artiklassa 
tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa 
vahvistettava sisäilman 
radonpitoisuuksille kansalliset 
vertailutasot, jotka eivät 
vuosikeskiarvoina saa olla suurempia 
kuin
(a) 200 Bq m-3, kun kyseessä ovat uudet 
asunnot ja uudet julkiset rakennukset;
(b) 300 Bq m-3, kun kyseessä ovat vanhat 
asunnot;
(c) 300 Bq m-3, kun kyseessä ovat vanhat 
julkiset rakennukset. Erityistapauksissa, 
kun rakennuksissa viivytään vain vähän 
aikaa, voidaan vahvistaa vertailuarvoksi 
enintään 1 000 Bq m-3.
2. Jäsenvaltioiden on kansallisessa 
toimintasuunnitelmassa
(a) tunnistettava vertailuarvon ylittävät 
vanhat asunnot ja edistettävä radonia 
vähentäviä toimenpiteitä vanhoissa 
asunnoissa, joissa vertailuarvot ylittyvät;
(b) huolehdittava siitä, että radonalttiilla 
alueilla sijaitsevissa julkisissa
rakennuksissa tehdään radonmittauksia.
3. Jäsenvaltioiden on annettava erityisiä 
rakennusmääräyksiä, jotta estetään 
radonin erittyminen maaperästä ja 
kansallisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti rakennusmateriaaleista, ja 
niiden on edellytettävä, että tällaisia 
rakennusmääräyksiä noudatetaan 
erityisesti radonalttiilla alueilla, jotta 
radonpitoisuudet eivät ylittäisi uusille 
rakennuksille vahvistettuja vertailuarvoja.
4. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
paikallisella ja kansallisella tasolla tietoja 
vallitsevista radonpitoisuuksista, niihin 
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liittyvistä terveysvaaroista ja nykyisten 
radonpitoisuuksien vähentämiseksi 
käytettävissä olevista tekniikan keinoista.

Or. de

Perustelu

Määrittelemällä kansallisissa toimintasuunnitelmissa radonalttiit alueet stigmatisoidaan 
kokonaisia alueita. Tämä saattaa aiheuttaa kielteisiä taloudellisia seurauksia, vaikka korkea 
radonpitoisuus johtuisi geologisista tekijöistä. Ehdotus aiheuttaa myös rakennusten 
omistajille lukuisia haittoja. Tässä yhteydessä valistus ja tiedotus olisivat parempi vaihtoehto 
kuin stigmatisointi. 

Tarkistus 226
Michèle Rivasi

74 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 200 Bq m-3, kun kyseessä ovat uudet 
asunnot ja uudet julkiset rakennukset;

(a) 100 Bq m-3, kun kyseessä ovat uudet 
asunnot ja uudet julkiset rakennukset;

Or. fr

Tarkistus 227
Michèle Rivasi

74 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 300 Bq m-3, kun kyseessä ovat vanhat 
asunnot;

(b) 200 Bq m-3, kun kyseessä ovat vanhat 
asunnot;

Or. fr

Tarkistus 228
Michèle Rivasi
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74 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 300 Bq m-3, kun kyseessä ovat vanhat 
julkiset rakennukset. Erityistapauksissa, 
kun rakennuksissa viivytään vain vähän 
aikaa, voidaan vahvistaa vertailuarvoksi 
enintään 1 000 Bq m-3.

(c) 200 Bq m-3, kun kyseessä ovat vanhat 
julkiset rakennukset. Erityistapauksissa, 
kun rakennuksissa viivytään vain vähän 
aikaa ja kun vaihtoehtoista ratkaisua ei 
ole, voidaan vahvistaa aktiivisuuden 
arvoksi enintään 500 Bq m-3.

Or. fr

Tarkistus 229
Michèle Rivasi

74 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tunnistettava vertailuarvon ylittävät 
vanhat asunnot ja edistettävä radonia 
vähentäviä toimenpiteitä vanhoissa 
asunnoissa, joissa vertailuarvot ylittyvät;

(a) huolehdittava siitä, että 
radonmittauksia tehdään omakotitaloissa 
sekä kerrostalojen kellari- ja 
pohjakerroksissa sijaitsevissa asunnoissa 
viiden vuoden kuluessa radonalttiilla 
alueilla sijaitsevissa asunnoissa ja 
10 vuoden kuluessa muissa asunnoissa. 
Uusissa rakennuksissa mittaukset on 
tehtävät viipymättä.
Jäsenvaltioiden on tunnistettava 
vertailuarvon ylittävät asunnot ja 
edistettävä radonia vähentäviä 
toimenpiteitä asunnoissa, joissa 
vertailuarvot ylittyvät.
Jäsenvaltioiden on määrättävä 
radonmittaukset pakollisiksi vuokra-
asunnoissa ja tarvittaessa toteutettava 
korjaavia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden 
on määrättävä radonmittaustulosten 
esittäminen pakolliseksi asuntokauppojen 
yhteydessä;

Or. fr
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Tarkistus 230
Michèle Rivasi

74 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) huolehdittava siitä, että radonalttiilla 
alueilla sijaitsevissa julkisissa 
rakennuksissa tehdään radonmittauksia.

(b) huolehdittava siitä, että radonalttiilla 
alueilla sijaitsevissa julkisissa 
rakennuksissa tehdään radonmittauksia 
enintään neljän vuoden kuluessa ja koko 
alueella enintään 10 vuoden kuluessa.

Or. fr

Tarkistus 231
Michèle Rivasi

74 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava erityisiä 
rakennusmääräyksiä, jotta estetään radonin 
erittyminen maaperästä ja kansallisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
rakennusmateriaaleista, ja niiden on 
edellytettävä, että tällaisia 
rakennusmääräyksiä noudatetaan erityisesti 
radonalttiilla alueilla, jotta 
radonpitoisuudet eivät ylittäisi uusille 
rakennuksille vahvistettuja vertailuarvoja.

3. Jäsenvaltioiden on annettava erityisiä 
rakennusmääräyksiä, jotta estetään radonin 
erittyminen maaperästä ja kansallisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
rakennusmateriaaleista, ja niiden on 
edellytettävä, että tällaisia 
rakennusmääräyksiä noudatetaan erityisesti 
radonalttiilla alueilla, jotta 
radonpitoisuudet eivät ylittäisi uusille 
rakennuksille vahvistettuja vertailuarvoja.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
hyväksyntämenettelyjä valvontaelimiä ja 
korjaavia toimenpiteitä toteuttavia 
ammattilaisia varten.

Or. fr
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Tarkistus 232
Sabine Wils

75 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) rakennusmateriaaleja, jotka 
toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt 
huolta aiheuttaviksi säteilysuojelun 
kannalta ottaen huomioon liitteessä XI 
säädetyn ohjeellisen luettelon 
gammasäteilyä lähettävistä materiaaleista; 
tai

(a) rakennusmateriaaleja, jotka 
toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt 
huolta aiheuttaviksi kansanterveyden ja 
ympäristön säteilysuojelun kannalta ottaen 
huomioon liitteessä XI säädetyn ohjeellisen 
luettelon säteilyä lähettävistä 
materiaaleista; tai

Or. en

Tarkistus 233
Sabine Wils

75 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimialojen, jotka saattavat
markkinoille tällaisia yksilöityjä 
rakennusmateriaalityyppejä, on

2. Toimialoja kielletään lain nojalla 
saattamasta tällaisia yksilöityjä 
rakennusmateriaalityyppejä markkinoille. 
Jäsenvaltioiden on määrättävä ankaria 
seuraamuksia yrityksille, jotka eivät 
noudata tätä myyntikieltoa.

(a) määritettävä liitteessä VIII 
mainittujen radionuklidien pitoisuudet;
(b) toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tiedot mittaustuloksista ja 
vastaavista,
liitteessä VII säädetyistä 
aktiivisuuspitoisuusindekseistä.

Or. en
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Tarkistus 234
Sabine Wils

75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että yksilöidyt 
rakennusmateriaalityypit luokitellaan 
liitteen VII mukaisesti niiden aiotun 
käyttötarkoituksen ja 
aktiivisuuspitoisuusindeksin perusteella.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että yksilöidyt 
rakennusmateriaalityypit luokitellaan 
liitteen VII mukaisesti niiden 
aktiivisuuspitoisuusindeksin perusteella ja 
varastoidaan radioaktiivisena jätteenä 
luvanvaraiseen varastointilaitokseen.

Or. en

Tarkistus 235
Sabine Wils

75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaiset rakennusmateriaalityypit, 
joista ei todennäköisesti aiheudu 
annoksia, jotka ylittävät 
rakennusmateriaaleista sisätiloissa 
aiheutuvalle ulkoiselle altistukselle 
vahvistetun vertailuarvon 1 mSv 
vuodessa, ulkoilmassa aiheutuvan 
ulkoisen altistuksen lisäksi, on 
vapautettava vaatimuksista kansallisella 
tasolla, sanotun vaikuttamatta 103 
artiklan säännöksien soveltamiseen. 
Tällaisia rakennusmateriaaleja on 
kuitenkin seurattava edelleen sen 
varmistamiseksi, että aktiivisuuspitoisuus 
noudattaa edelleen vertailuarvoa. 
Liitteessä VII määritellyt ryhmään A 
kuuluvat rakennusmateriaalit on 
vapautettava kaikista rajoituksista niiden 
saattamiseksi markkinoille Euroopan 
unionissa.

Poistetaan.



PE506.142v02-00 44/74 AM\930152FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 236
Sabine Wils

75 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sellaisille rakennusmateriaalityypeille, 
joista todennäköisesti aiheutuu annoksia, 
jotka ylittävät rakennusmateriaaleista 
sisätiloissa aiheutuvalle ulkoiselle 
altistukselle vahvistetun vertailuarvon 1 
mSv vuodessa, ulkoilmassa aiheutuvan 
ulkoisen altistuksen lisäksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on päätettävä sopivista 
toimenpiteistä, jotka voivat vaihdella 
rekisteröinnistä ja asiaankuuluvien 
rakennusmääräysten yleisestä 
soveltamisesta kyseisten materiaalien 
aiotun käytön erityisiin rajoituksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Sabine Wils

75 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yksilöityjä rakennusmateriaalityyppejä 
koskevat rakennusmääräysten 
noudattamisen kannalta tärkeät tiedot, 
mukaan lukien niiden 
radionuklidipitoisuudet, 
aktiivisuuspitoisuusindeksi ja vastaava 
luokitus, on asetettava yleisesti saataville 
ennen kyseisten materiaalien saattamista 
markkinoille.

6. Yksilöityjä rakennusmateriaalityyppejä 
koskevat rakennusmääräysten 
noudattamisen kannalta tärkeät tiedot, 
mukaan lukien niiden 
radionuklidipitoisuudet, 
aktiivisuuspitoisuusindeksi ja vastaava 
luokitus, on asetettava yleisesti saataville.
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Or. en

Tarkistus 238
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu

76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
säteilysuojelua koskevaan 
lainsäädäntöönsä ja erityisesti ihmisten 
terveyden suojelua koskevaan yleiseen 
järjestelmään säännöksiä, jotka koskevat 
muiden lajien kuin ihmisten suojelua 
säteilyltä ympäristössä. Tällaisessa 
oikeudellisessa kehyksessä on otettava 
käyttöön ympäristöön liittyviä 
arviointiperusteita, joiden tarkoituksena on 
haavoittuvien tai edustavien muiden lajien 
kuin ihmisten populaatioiden suojelu 
niiden merkityksen vuoksi ekosysteemissä. 
Tarvittaessa on yksilöitävä 
toimintatyyppejä, joiden 
viranomaisvalvonta on tarpeen mainitun 
oikeudellisen kehyksen vaatimusten 
noudattamiseksi.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
säteilysuojelua koskevaan 
lainsäädäntöönsä ja erityisesti ihmisten 
terveyden suojelua koskevaan yleiseen 
järjestelmään säännöksiä, jotka koskevat 
muiden lajien kuin ihmisten suojelua 
säteilyltä ympäristössä. Tällaisessa 
oikeudellisessa kehyksessä on otettava 
käyttöön ympäristöön liittyviä 
arviointiperusteita, joiden tarkoituksena on 
haavoittuvien tai edustavien muiden lajien 
kuin ihmisten populaatioiden suojelu 
niiden merkityksen vuoksi ekosysteemissä. 
Tarvittaessa on yksilöitävä 
toimintatyyppejä, joiden 
viranomaisvalvonta on tarpeen mainitun 
oikeudellisen kehyksen vaatimusten 
noudattamiseksi. Tässä tarkoituksessa 
jäsenvaltioiden on tehostettava alan 
tutkimusta ja saatettava 
lainsäädäntökehys ajan tasalle niin, että 
siinä otetaan huomioon kaikki uudet 
tulokset.

Or. en

Tarkistus 239
Claudiu Ciprian Tănăsescu

78 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yritykset toteuttavat sopivia teknisiä 
toimenpiteitä, jotta vältettäisiin merkittävä 
ympäristövahinko vahinkopäästön 
sattuessa tai jotta tällaisen vahingon 
laajuutta voidaan rajoittaa.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yritykset toteuttavat sopivia teknisiä 
toimenpiteitä, jotta vältettäisiin merkittävä 
ympäristövahinko vahinkopäästön 
sattuessa tai jotta tällaisen vahingon 
laajuutta voidaan rajoittaa. Kansallisten 
viranomaisten on säännöllisesti 
suoritettava satunnaistarkastuksia, jotka 
kohdistuvat työmaihin tai laitoksiin sekä 
yritysten käytäntöihin, varmistaakseen, 
että näitä toimenpiteitä toteutetaan tai ne 
ovat käytössä.

Or. en

Tarkistus 240
Claudiu Ciprian Tănăsescu

79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Vahvistaessaan 
ympäristönseurantaohjelmia tai vaatiessaan 
sellaisten ohjelmien toteuttamista 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava ohjelmiin 
tarvittaessa mukaan edustavia eliölajeja ja 
myös ympäristön osa-alueita, jotka 
muodostavat reitin väestön altistukselle.

Vahvistaessaan 
ympäristönseurantaohjelmia tai vaatiessaan 
sellaisten ohjelmien toteuttamista 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava ohjelmiin 
mukaan edustavia eliölajeja ja myös 
ympäristön osa-alueita, jotka muodostavat 
reitin väestön altistukselle. Toteutettavien 
toimenpiteiden avoimuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
viranomaisten on vaihdettava 
säännöllisesti ympäristön säteilyseurantaa 
koskevia tietoja sekä levitettävä uusia 
tietoja välittömästi.

Or. en
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Tarkistus 241
Sabine Wils

80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen tai 
viranomaiset suorittamaan tässä 
direktiivissä säädettyjä tehtäviä.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen tai 
viranomaiset suorittamaan tässä 
direktiivissä säädettyä
viranomaisvalvontaa; toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on oltava toiminnallisesti 
riippumattomia kaikista ydinvoimaa 
tukevista tai käyttävistä laitoksista.

Or. en

Tarkistus 242
Sabine Wils

80 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että kun annosrajoja asetetaan tai 
muutetaan, jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen valvoo, että yleisö 
osallistuu menettelyyn kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 243
Sabine Wils

80 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Yleisön osallistumista koskevissa 
menettelyissä on varattava kohtuullisesti 
aikaa eri vaiheisiin, jotta on riittävästi 
aikaa yleisölle tiedottamiseen ja jotta 
yleisöllä on riittävästi aikaa valmistautua 
ja osallistua päätöksentekoon tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 244
Sabine Wils

80 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että annosrajoja koskevaa 
päätöstä tehtäessä yleisön osallistumisen 
tulos otetaan huomioon asianmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 245
Claudiu Ciprian Tănăsescu

81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) säteilysuojeluasiantuntijat; (c) säteilysuojeluasiantuntijat ja 
säteilysuojelupäälliköt;

Or. en
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Tarkistus 246
Jean-Pierre Audy

81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset, 
joilla varmistetaan, että näiden palvelujen 
ja asiantuntijoiden asiantuntemus pysyy 
saatavilla.

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset, 
joilla varmistetaan, että näiden palvelujen 
ja asiantuntijoiden asiantuntemusta ja 
riippumattomuutta pidetään yllä.

Or. fr

Tarkistus 247
Sabine Wils

91 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat merkitsevät säiliöt ja laativat 
korkea-aktiivisia umpilähteitä koskevat 
asiakirjat säänkestävällä tavalla. 
Asiakirjoista on käytävä ilmi säilytettävän 
materiaalin kemiallinen, toksikologinen 
ja radiologinen koostumus ja olomuoto 
(kiinteä, nestemäinen vai kaasumainen).

Or. en

Tarkistus 248
Sabine Wils

94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
metalliromun kierrätyslaitokset ilmoittavat 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
metalliromun kierrätyslaitokset ilmoittavat 
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heti toimivaltaiselle viranomaiselle 
isännättömän säteilylähteen sulattamisesta 
ja että kontaminoitua metallia ei saa 
prosessoida edelleen ilman toimivaltaisen 
viranomaisen lupaa.

heti toimivaltaiselle viranomaiselle 
isännättömän säteilylähteen sulattamisesta 
ja että kontaminoitua metallia ei saa 
prosessoida edelleen.

Or. en

Tarkistus 249
Michèle Rivasi

98 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on käytössään riittävästi rahoitusta, 
jolla ne voivat kattaa 
ydinonnettomuudesta aiheutuvat suorat ja 
epäsuorat kustannukset sekä maksaa 
säteilyvaaratilanteen hallinnasta, 
korjaavista toimenpiteistä, kaikkien 
aineellisten ja aineettomien vahinkojen 
korvaamisesta sekä taloudelle, etenkin 
maataloudelle ja matkailulle, aiheutuvista 
kielteisistä vaikutuksista aiheutuvat 
kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 250
Michèle Rivasi

100 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vallitsevia altistustilanteita koskevat 
ohjelmat

Vallitsevia ihmisen aiheuttamia
altistustilanteita koskevat ohjelmat

Or. fr
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Tarkistus 251
Michèle Rivasi

100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laaditaan ohjelmia, joiden tarkoituksena 
on tunnistaa ja arvioida vallitsevia 
säteilyaltistustilanteita sekä päättää, 
millainen työperäinen ja väestön altistus 
on säteilysuojelun kannalta tärkeää.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 252
Michèle Rivasi

100 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vallitsevia säteilyaltistustilanteita
koskevia vaatimuksia sovelletaan
seuraaviin asioihin:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laaditaan ohjelmia, jotta voidaan 
tunnistaa kaikki vallitsevat 
säteilyaltistustilanteet, jotka johtuvat 
ihmisen toiminnoista, ja arvioida niiden 
vaikutusta sekä henkilökohtaisten että 
kollektiivisten efektiivisten annosten 
suuruuteen. Kysymys on altistumisista, 
jotka johtuvat siitä, että alueita ja 
tuotteita, erityisesti elintarvikkeita, on 
saastunut radioaktiivisten materiaalien 
jäämistä, jotka ovat peräisin

Or. fr
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Tarkistus 253
Michèle Rivasi

100 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) altistus, joka johtuu siitä, että alueita 
on saastunut radioaktiivisten materiaalien 
jäämistä, jotka ovat peräisin

(a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laaditaan ohjelmia, jotta voidaan 
tunnistaa kaikki vallitsevat 
altistustilanteet, jotka johtuvat ihmisen 
toiminnoista, ja arvioida niiden vaikutusta 
sekä henkilökohtaisten että kollektiivisten 
efektiivisten annosten suuruuteen. 
Kysymys on altistumisista, jotka johtuvat 
siitä, että alueita ja tuotteita, erityisesti 
elintarvikkeita, on saastunut 
radioaktiivisten materiaalien jäämistä, 
jotka ovat peräisin

Or. fr

Tarkistus 254
Michèle Rivasi

100 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) aiempien toimintojen jäämistä, joista 
yritys ei ole enää laillisesti vastuussa;

iii) aiempien toimintojen jäämistä, joista 
yritys ei ole enää laillisesti vastuussa.
Yksikään henkilö ei saa altistua 
sunnitellusta altistumistilanteesta ja 
jäljellä olevasta kontaminaatiosta 
johtuvalle efektiiviselle annokselle, joka 
on suurempi kuin 1 mSv vuodessa;

Or. fr
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Tarkistus 255
Michèle Rivasi

100 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää yleisen 
oikeutusperiaatteen huomioon ottaen, 
ettei vallitseva altistustilanne edellytä 
suojatoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 256
Michèle Rivasi

101 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen tavoitteet; (a) sen tavoitteet, erityisesti 
jäännösannoksen osalta;

Or. fr

Tarkistus 257
Michèle Rivasi

101 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sopivat vertailutasot, kun otetaan 
huomioon liitteessä I säädetyt 
vertailutasot.

Poistetaan.

Or. fr



PE506.142v02-00 54/74 AM\930152FI.doc

FI

Tarkistus 258
Michèle Rivasi

102 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Strategian toteuttamisesta seurannut 
jäännösannosten jakauma on arvioitava. 
Mahdollisten edelleenkin vertailutasot
ylittävien altistusten vähentämiseksi on 
harkittava lisätoimia.

3. Strategian toteuttamisesta seurannut 
jäännösannosten jakauma on arvioitava. 
Mahdollisten edelleenkin tavoiteannokset
ylittävien altistusten vähentämiseksi on 
harkittava lisätoimia.

Or. fr

Tarkistus 259
Jean-Pierre Audy

107 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [00.00.0000]. 
Ympäristönsuojelua koskevassa IX luvussa 
vahvistetut säännökset on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä viimeistään 
[00.00.0000]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisena nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [00.00.0000]. 
Ympäristönsuojelua koskevassa IX luvussa 
vahvistetut säännökset on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä viimeistään 
[00.00.0000]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisena nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko. 
Komissio ilmoittaa näistä toimitetuista 
tiedoista Euroopan parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 260
Michèle Rivasi
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107 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio aikoo vahvistaa tässä 
direktiivissä vahvistettuja tiukempia 
normeja, sen on ilmoitettava tästä 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

Or. fr

Tarkistus 261
Jean-Pierre Audy

107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään. Komission on laadittava näistä 
ilmoituksista  yhteenveto ja toimitettava se 
Euroopan parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 262
Michèle Rivasi

Liite I

Komission teksti Tarkistus

LIITE I Poistetaan.
Väestön altistuksen vertailutasot

1. Säteilyvaaratilanteissa ja vallitsevissa 
altistustilanteissa tapahtuvan väestön 
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altistuksen optimoinnissa on käytettävä 
ohjeena vertailutasoa, joka vahvistetaan 
seuraavien annosalueiden sisällä (mSv 
efektiivinen annos, akuutti tai 
vuosiannos):
(a) yli 20 ja enintään 100
(b) yli 1 ja enintään 20 
(c) enintään 1.
Vertailuarvojen valinnassa on 
noudatettava 2–5 kohdassa annettuja 
ehtoja.
2. Efektiivisinä annoksina ilmaistut 
vertailuarvot on vahvistettava vallitseville 
altistustilanteille alueelle 1–20 mSv 
vuodessa ja säteilyvaaratilanteessa 
tapahtuville altistuksille alueelle 20–100 
mSv vuodessa, sanotun vaikuttamatta 
elimiin kohdistuville annoksille 
asetettuihin vertailutasoihin. 
3. Erityistilanteissa voidaan harkita 1 
kohdassa mainittua aluetta alhaisempaa 
vertailutasoa, erityisesti:
a) säteilyvaaratilanteessa tapahtuvalle 
altistukselle voidaan asettaa alle 20 mSv:n 
(vuodessa) vertailutaso, jos henkilölle 
voidaan antaa asianmukainen suoja 
aiheuttamatta suojatoimenpiteistä 
suhteetonta haittaa tai liiallisia 
kustannuksia;
b) vallitsevassa altistustilanteessa voidaan 
tarvittaessa asettaa alle 1 mSv:n 
(vuodessa) vertailutaso tietyille 
säteilylähdekohtaisille altistuksille tai 
altistusreiteille.
4. Siirryttäessä säteilyvaaratilanteesta 
vallitsevaan altistustilanteeseen on 
asetettava asianmukaiset vertailutasot, 
erityisesti lopetettaessa pitkän aikavälin 
vastatoimenpiteitä, kuten 
uudelleensijoitus.
5. Vertailuarvoissa on otettava huomioon 
vallitsevat olosuhteet sekä 
yhteiskunnalliset arviointiperusteet, kuten 
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esimerkiksi
– a) kun altistus on enintään 1 mSv 
vuodessa, yleiset tiedot altistuksen tasosta 
ottamatta erityisesti huomioon 
henkilökohtaisia altistuksia;
– b) kun altistus on enintään 20 mSv 
vuodessa, yksityiskohtaisemmat tiedot, 
jotta ihmiset voivat hallita omaa 
altistustaan, mikäli mahdollista;
– c) kun altistus on enintään 100 mSv 
vuodessa, henkilökohtaisten annosten 
arviointi ja erityiset tiedot säteilyvaaroista 
ja käytettävissä olevista toimista 
altistusten pienentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 263
Michèle Rivasi

Liite III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laitteiden tai tuotteiden saattaminen 
markkinoille

Ionisoivaa säteilyä lähettävien laitteiden 
tai tuotteiden saattaminen markkinoille

Or. fr

Tarkistus 264
Michèle Rivasi

Liite III – A kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) laitteeseen tai tuotteeseen 
mahdollisesti tuleviin vikoihin ja 
onnettomuuksiin liittyvät säteilyriskit
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Or. fr

Tarkistus 265
Michèle Rivasi

Liite III – B kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) jos on kyseessä kulutustuote, onko se 
suunniteltu siten, että se täyttää 
valvonnasta vapauttamisen arvioinnissa 
käytetyt perusteet eikä edellytä 
erikoistoimia loppusijoitusta varten, kun 
se ei ole enää käytössä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 266
Michèle Rivasi

Liite III – B kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) onko laitteessa tai tuotteessa 
asianmukaiset merkinnät ja toimitetaanko 
asiakkaalle sopivaa tietoaineistoa, kuten 
ohjeet asianmukaiseen käyttöön ja 
loppusijoitukseen.

(5) onko laitteessa tai tuotteessa 
asianmukaiset merkinnät ja toimitetaanko 
käyttäjälle sopivaa tietoaineistoa, kuten 
ohjeet asianmukaiseen käyttöön ja 
loppusijoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 267
Michèle Rivasi

Liite III – B a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

B a. Toimivaltaiset viranomaiset antavat 
tietoja etukäteen ja yksityiskohtaisesti 
laitteiden ja tuotteiden mahdollisille 
käyttäjille ja varmistavat, että nämä 
osallistuvat päätöksentekomenettelyyn.

Or. fr

Tarkistus 268
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) sellainen maakaasun etsintä ja sen 
talteenotto hiilijuonteista, mikä edellyttää 
paineen poistamista hiilijuonteista 
kivihiilikerrostumassa olevan metaanin 
vapauttamiseksi, riippumatta talteen 
otettavan maakaasun määrästä,

Or. en

Tarkistus 269
Sabine Wils

Liite VI

Komission teksti Tarkistus

LIITE VI Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 270
Michèle Rivasi
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Liite VI – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimintoja voidaan vapauttaa tämän 
direktiivin vaatimuksista joko suoraan 
2 jaksossa säädettyjen numeeristen 
vapauttamisperusteiden (aktiivisuusarvot, 
Bq, tai pitoisuusarvot, Bq g-1) 
täyttymiseen perustuen tai viranomaisen 
päätöksellä, joka perustuu toiminnan 
tiedoksiantamisen yhteydessä 
toimitettuihin tietoihin ja jonka on 
noudatettava 3 jaksossa säädettyjä yleisiä 
vapauttamisperusteita toiminnan 
vapauttamiseksi muista vaatimuksista.

Ilmoitettuja toimintoja voidaan vapauttaa 
tämän direktiivin vaatimuksista 
viranomaisen päätöksellä, joka perustuu 
toiminnan tiedoksiantamisen yhteydessä 
toimitettuihin tietoihin ja jonka on 
noudatettava 3 jaksossa säädettyjä yleisiä 
vapauttamisperusteita toiminnan 
vapauttamiseksi muista vaatimuksista.

Or. fr

Tarkistus 271
Michèle Rivasi

Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvonnasta tai vaatimusten 
noudattamisesta vapauttamiseen 
oikeuttavat arvot

Poistetaan.

Valvonnasta vapauttamiseen oikeuttavia 
kokonaisaktiivisuuden arvoja (Bq) 
sovelletaan toimintaan liittyvään 
kokonaisaktiivisuuteen. Arvot annetaan 
taulukossa B olevassa 3 sarakkeessa 
keinotekoisille radionuklideille ja joillekin 
kulutustavaroissa käytetyille luonnon 
radionuklideille. Tällaisia arvoja ei 
yleensä voi soveltaa muihin toimintoihin, 
joihin liittyy luonnon radionuklideja.
Toimintaan liittyvien materiaalien 
vapauttamiseen oikeuttavat pitoisuusarvot 
(Bq g-1) annetaan keinotekoisille 
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radionuklideille taulukossa A olevassa 1 
osassa ja luonnon radionuklideille 
taulukossa A olevassa 2 osassa. 
Taulukossa A olevassa 1 osassa annetut 
arvot koskevat yksittäisiä radionuklideja, 
mukaan lukien tapauksen mukaan 
emonuklidin kanssa tasapainottuneet 
lyhytikäiset radionuklidit. Taulukossa A 
olevassa 2 osassa annetut arvot koskevat 
kaikkia U-238:n tai Th-232:n 
hajoamisketjun radionuklideja, mutta 
sellaisiin ketjun osiin, jotka eivät ole 
tasapainottuneet emonuklidin kanssa, 
voidaan soveltaa suurempia arvoja. 
Taulukossa A olevassa 1 osassa tai 
taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
pitoisuusarvoja sovelletaan myös 
uudelleen käytettävien, kierrätettävien, 
tavanomaisella tavalla loppusijoitettavien 
tai poltettavien kiinteiden materiaalien 
vapauttamiseen vaatimusten 
noudattamisesta. Suurempia arvoja 
voidaan määrätä tietyille materiaaleille tai 
altistusreiteille ottaen huomioon yhteisön 
antamat ohjeet, mukaan lukien 
tarvittaessa pinta-aktiivisuutta tai 
seurantaa koskevat lisävaatimukset.
Keinotekoisten radionuklidien seoksille 
(samassa matriksissa oleville 
radionuklideille) nuklidispesifisten 
aktiivisuuksien tai pitoisuuksien 
painotetun summan jaettuna vastaavalla 
vapautusarvolla on oltava pienempi kuin 
yksi. Tämä voidaan tarvittaessa todentaa 
radionuklidiseoksen koostumuksesta 
tehdyn parhaan arvion perusteella. 
Taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
arvoja sovelletaan erikseen kullekin 
emonuklidille. Joillekin hajoamisketjun 
alkuaineille, esimerkiksi Po-210:lle tai 
Pb-210:lle, voidaan käyttää 
huomattavasti, jopa kaksi kertaluokkaa 
suurempia arvoja yhteisön ohjeet 
huomioon ottaen.
Taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
arvoja ei saa käyttää siihen, että 
annettaisiin lupa luonnon radioaktiivista 
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materiaalia prosessoivista 
teollisuudenaloista peräisin olevien 
jäämien sisällyttäminen 
rakennusmateriaaleihin. Tällaista 
yksilöidyistä teollisuudenaloista peräisin 
olevien jäämien kierrättämistä on 
käsiteltävä luvanvaraisena toimintona tai 
se on vapautettava valvonnasta 3 jaksossa 
annettujen yleisten vapautusperusteiden 
nojalla. Tätä varten on todennettava, että 
radionuklidipitoisuuksien summa on 
liitteessä VII rakennusmateriaaleille 
määrätyn radionuklidi-indeksi I:n 
mukainen.
Taulukossa B olevassa 3 sarakkeessa 
vahvistetut arvot koskevat henkilön tai 
yrityksen tiettyä toimintaa varten minä 
tahansa ajankohtana hallussa pitämiä 
radioaktiivisia aineita 
kokonaisuudessaan. Viranomaiset voivat 
kuitenkin soveltaa näitä arvoja 
pienempiin yksikköihin tai pakkauksiin 
esimerkiksi salliakseen valvonnasta 
vapautettujen kulutustuotteiden 
kuljetuksen tai varastoinnin, jos 3 
jaksossa annettuja yleisiä 
vapautusperusteita noudatetaan.

Or. fr

Tarkistus 272
Miroslav Ouzký

Liite VI – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keinotekoisten radionuklidien seoksille 
(samassa matriksissa oleville 
radionuklideille) nuklidispesifisten 
aktiivisuuksien tai pitoisuuksien painotetun 
summan jaettuna vastaavalla 
vapautusarvolla on oltava pienempi kuin 
yksi. Tämä voidaan tarvittaessa todentaa 

Keinotekoisten radionuklidien seoksille 
(samassa matriksissa oleville 
radionuklideille) nuklidispesifisten 
aktiivisuuksien tai pitoisuuksien painotetun 
summan jaettuna vastaavalla 
vapautusarvolla on oltava pienempi kuin 
yksi. Tämä voidaan todentaa yhteisön 
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radionuklidiseoksen koostumuksesta 
tehdyn parhaan arvion perusteella. 
Taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
arvoja sovelletaan erikseen kullekin 
emonuklidille. Joillekin hajoamisketjun 
alkuaineille, esimerkiksi Po-210:lle tai Pb-
210:lle, voidaan käyttää huomattavasti, 
jopa kaksi kertaluokkaa suurempia arvoja 
yhteisön ohjeet huomioon ottaen.

ohjeet huomioon ottavan mittauksen
perusteella. Taulukossa A olevassa 
2 osassa annettuja arvoja sovelletaan 
erikseen kullekin emonuklidille. Joillekin 
hajoamisketjun alkuaineille, esimerkiksi 
Po-210:lle tai Pb-210:lle, voidaan käyttää 
huomattavasti, jopa kaksi kertaluokkaa 
suurempia arvoja yhteisön ohjeet 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin direktiiveissä ei saa säätää menetelmistä määritettyjen kriteerien ja 
ehtojen täyttämiseksi. Viitataan IAEA:n standardia koskevaan ehdotukseen, joka liittyy 
direktiiviin –säteilysuojelu ja säteilylähteiden turvallisuus: kansainväliset turvallisuuden 
perusnormit, yleiset turvallisuusvaatimukset, nro GSR osa…(General Safety Requirements, 
No. GSR Part) – ja joka ei sisällä samanlaista lausetta vastaavassa jaksossa. 

Tarkistus 273
Michèle Rivasi

Liite VI – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
arvoja ei saa käyttää siihen, että 
annettaisiin lupa luonnon radioaktiivista 
materiaalia prosessoivista 
teollisuudenaloista peräisin olevien 
jäämien sisällyttäminen 
rakennusmateriaaleihin. Tällaista 
yksilöidyistä teollisuudenaloista peräisin 
olevien jäämien kierrättämistä on 
käsiteltävä luvanvaraisena toimintona tai 
se on vapautettava valvonnasta 3 jaksossa 
annettujen yleisten vapautusperusteiden 
nojalla. Tätä varten on todennettava, että 
radionuklidipitoisuuksien summa on 
liitteessä VII rakennusmateriaaleille 
määrätyn radionuklidi-indeksi I:n 
mukainen.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 274
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Yleiset perusteet ilmoitettujen toimintojen 
vapauttamiseksi valvonnasta tai luvan 
saaneista toiminnoista peräisin olevien 
materiaalien vapauttamiseksi vaatimusten 
noudattamisesta ovat seuraavat:

Yleiset perusteet ilmoitettujen toimintojen 
vapauttamiseksi valvonnasta tai luvan 
saaneista toiminnoista peräisin olevien 
radioaktiivisten materiaalien 
vapauttamiseksi vaatimusten 
noudattamisesta ovat seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 275
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisestä toiminnasta ihmisille 
aiheutuvat säteilyriskit ovat niin vähäiset, 
että ne eivät aiheuta sääntelytarvetta; ja

i) kyseisestä toiminnasta tai luvan 
saaneesta toiminnasta peräisin olevien 
radioaktiivisten materiaalien 
vapauttamisesta ihmisille aiheutuvat 
säteilyriskit ovat niin vähäiset, että ne eivät 
aiheuta sääntelytarvetta; ja

ii) valvonnasta vapautetusta toiminnasta 
tai luvan saaneesta toiminnasta peräisin 
olevien radioaktiivisten materiaalien 
vapauttamisesta yhteisölle aiheutuvat 
säteilyriskit ovat niin vähäiset, että ne 
eivät aiheuta sääntelytarvetta; ja
iii) kaikkien valvonnasta tai vaatimusten 
noudattamisesta vapauttamista koskevien 
päätösten yksilöille ja yhteisölle yhdessä 
aiheuttamat säteilyriskit ovat niin 
vähäiset, että ne eivät aiheuta 
sääntelytarvetta; ja
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Or. fr

Tarkistus 276
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimintojen, joihin liittyy taulukoissa A 
olevassa 1 osassa tai taulukossa B 
asetettuja valvonnasta vapauttamiseen 
oikeuttavia arvoja vastaavia pieniä 
määriä radioaktiivisia aineita tai pieniä 
aktiivisuuspitoisuuksia, ja yleisesti ottaen 
kaikkien luonnon radionuklideja 
sisältävien toimintojen katsotaan 
täyttävän arviointiperusteen c.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 277
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnat, joihin liittyy taulukoissa A 
olevassa 1 osassa tai taulukossa B 
asetettuja valvonnasta vapauttamiseen 
oikeuttavia arvoja pienempiä määriä 
radioaktiivisia aineita tai pienempiä 
aktiivisuuspitoisuuksia, katsotaan ilman 
muuta arviointiperusteen a mukaisiksi. 
Tämä koskee myös taulukossa A olevassa 
2 osassa annettuja arvoja lukuun 
ottamatta jäämien kierrätystä 
rakennusmateriaaleihin tai erityisiä 
altistusreittejä, kuten juomavesi.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 278
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos tiedoksi annettu toiminta ei noudata 
näitä arvoja, on arvioitava siitä ihmisille 
aiheutuva altistus. Yleisen 
arviointiperusteen a noudattamiseksi on 
osoitettava, että kaikissa mahdollisissa 
olosuhteissa täyttyvät seuraavat annosta 
koskevat arviointiperusteet:

Yleisen arviointiperusteen a 
noudattamiseksi on osoitettava, että 
kaikissa mahdollisissa olosuhteissa 
täyttyvät seuraavat annosta koskevat 
arviointiperusteet:

Or. fr

Tarkistus 279
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Keinotekoiset radionuklidit: Keinotekoiset radionuklidit ja luonnon 
radionuklidit, joita käytetään niiden 
halkeamiskelpoisuuden, 
hyötökelpoisuuden tai radioaktiivisuuden 
vuoksi:

Or. fr

Tarkistus 280
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

efektiivinen annos, jonka henkilö 
todennäköisesti saa valvonnasta vapautetun 
toiminnan johdosta, on enintään luokkaa 
10 µSv vuodessa.

efektiivinen annos, jonka henkilö 
todennäköisesti saa valvonnasta vapautetun 
toiminnan tai luvan saaneesta toiminnasta 
peräisin olevien radioaktiivisten 
materiaalien vapauttamisen johdosta, on 
enintään 5 µSv vuodessa; ja

Or. fr

Tarkistus 281
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 5 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kollektiivinen efektiivinen annoskertymä 
yhdessä vuodessa, jonka aikana toimintaa 
harjoitetaan ja/tai materiaalit ovat 
vapautettuja, ei ole enempää kuin 
0,5 H[Sv]; ja

Or. fr

Tarkistus 282
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 5 alakohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kukaan ei todennäköisesti saa kaikista 
vapautetuista toiminnoista ja luvan 
saaneista toiminnoista peräisin olevien 
radioaktiivisten materiaalien 
vapauttamisesta aiheutuvaa vuoden 
aikana kertyvää annosta, joka on 
enemmän kuin 10 µSv vuodessa.
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Or. fr

Tarkistus 283
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 6 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäannos, jossa otetaan huomioon 
luonnon säteilylähteistä aiheutuva 
vallitseva taustasäteily ja jonka henkilö 
todennäköisesti saa valvonnasta 
vapautetusta toiminnasta, on enintään
luokkaa 300 µSv vuodessa väestölle ja 
enintään 1 mSv työntekijöille.

i) luonnon säteilylähteistä aiheutuvaan 
vallitsevaan taustasäteilyyn lisättävä 
efektiivinen annos, jonka henkilö 
todennäköisesti saa valvonnasta 
vapautetusta toiminnasta tai 
radioaktiivisten materiaalien vaatimusten 
noudattamisesta vapauttamisen johdosta,
on enintään 20 μSv vuodessa; ja
ii) efektiivinen annoskertymä yhdessä 
vuodessa, jonka aikana toimintaa 
harjoitetaan, ei ole enempää kuin 
1 H[Sv]; ja
iii) yksikään henkilö ei todennäköisesti 
saa kaikista valvonnasta vapautetuista 
toiminnoista ja luvan saaneista 
toiminnoista peräisin olevien 
radioaktiivisten materiaalien 
vapauttamisesta johtuvaa efektiivistä 
annoskertymää, joka on enemmän kuin 
100 µSv vuodessa.

Or. fr

Tarkistus 284
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 6 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Annosten arvioinnin tuloksia ei voida 
painottaa altistumisten todennäköisyyden 
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perusteella.

Or. fr

Tarkistus 285
Michèle Rivasi

Liite VI – 3 kohta – 6 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioitaessa väestön annosta on otettava 
huomioon sekä ilmassa kulkeutuvia ja 
nestemäisiä päästöjä välittävät altistusreitit 
että kiinteiden jäämien loppusijoitukseen 
tai kierrätykseen liittyvät reitit.

Arvioitaessa väestön annosta on otettava 
huomioon kaikki altistusreitit: sekä
ilmassa kulkeutuvia ja nestemäisiä päästöjä 
välittävät altistusreitit että kiinteiden 
jäämien loppusijoitukseen tai kierrätykseen 
liittyvät reitit.

Or. fr

Tarkistus 286
Michèle Rivasi

Liite VI – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vapauttaminen valvonnasta 1. Vapauttaminen valvonnasta

Toimintoja voidaan vapauttaa tämän 
direktiivin vaatimuksista joko suoraan 2 
jaksossa säädettyjen numeeristen 
vapauttamisperusteiden (aktiivisuusarvot, 
Bq, tai pitoisuusarvot, Bq g-1) 
täyttymiseen perustuen tai viranomaisen 
päätöksellä, joka perustuu toiminnan 
tiedoksiantamisen yhteydessä 
toimitettuihin tietoihin ja jonka on 
noudatettava 3 jaksossa säädettyjä yleisiä 
vapauttamisperusteita toiminnan 
vapauttamiseksi muista vaatimuksista.

Ilmoitettuja toimintoja voidaan vapauttaa 
tämän direktiivin vaatimuksista 
viranomaisen päätöksellä, joka perustuu 
toiminnan tiedoksiantamisen yhteydessä 
toimitettuihin tietoihin ja jonka on 
noudatettava 3 jaksossa säädettyjä yleisiä 
vapauttamisperusteita toiminnan 
vapauttamiseksi muista vaatimuksista.
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Or. fr

Tarkistus 287
Michèle Rivasi

Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvonnasta tai vaatimusten 
noudattamisesta vapauttamiseen 
oikeuttavat arvot

Poistetaan.

Valvonnasta vapauttamiseen oikeuttavia 
kokonaisaktiivisuuden arvoja (Bq) 
sovelletaan toimintaan liittyvään 
kokonaisaktiivisuuteen. Arvot annetaan 
taulukossa B olevassa 3 sarakkeessa 
keinotekoisille radionuklideille ja joillekin 
kulutustavaroissa käytetyille luonnon 
radionuklideille. Tällaisia arvoja ei 
yleensä voi soveltaa muihin toimintoihin, 
joihin liittyy luonnon radionuklideja.
Toimintaan liittyvien materiaalien 
vapauttamiseen oikeuttavat pitoisuusarvot 
(Bq g-1) annetaan keinotekoisille 
radionuklideille taulukossa A olevassa 1 
osassa ja luonnon radionuklideille 
taulukossa A olevassa 2 osassa. 
Taulukossa A olevassa 1 osassa annetut 
arvot koskevat yksittäisiä radionuklideja, 
mukaan lukien tapauksen mukaan 
emonuklidin kanssa tasapainottuneet 
lyhytikäiset radionuklidit. Taulukossa A 
olevassa 2 osassa annetut arvot koskevat 
kaikkia U-238:n tai Th-232:n 
hajoamisketjun radionuklideja, mutta 
sellaisiin ketjun osiin, jotka eivät ole 
tasapainottuneet emonuklidin kanssa, 
voidaan soveltaa suurempia arvoja. 
Taulukossa A olevassa 1 osassa tai 
taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
pitoisuusarvoja sovelletaan myös 
uudelleen käytettävien, kierrätettävien, 
tavanomaisella tavalla loppusijoitettavien 
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tai poltettavien kiinteiden materiaalien 
vapauttamiseen vaatimusten 
noudattamisesta. Suurempia arvoja 
voidaan määrätä tietyille materiaaleille tai 
altistusreiteille ottaen huomioon yhteisön 
antamat ohjeet, mukaan lukien 
tarvittaessa pinta-aktiivisuutta tai 
seurantaa koskevat lisävaatimukset.
Keinotekoisten radionuklidien seoksille 
(samassa matriksissa oleville 
radionuklideille) nuklidispesifisten 
aktiivisuuksien tai pitoisuuksien 
painotetun summan jaettuna vastaavalla 
vapautusarvolla on oltava pienempi kuin 
yksi. Tämä voidaan tarvittaessa todentaa 
radionuklidiseoksen koostumuksesta 
tehdyn parhaan arvion perusteella. 
Taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
arvoja sovelletaan erikseen kullekin 
emonuklidille. Joillekin hajoamisketjun 
alkuaineille, esimerkiksi Po-210:lle tai 
Pb-210:lle, voidaan käyttää 
huomattavasti, jopa kaksi kertaluokkaa 
suurempia arvoja yhteisön ohjeet 
huomioon ottaen.
Taulukossa A olevassa 2 osassa annettuja 
arvoja ei saa käyttää siihen, että 
annettaisiin lupa luonnon radioaktiivista 
materiaalia prosessoivista 
teollisuudenaloista peräisin olevien 
jäämien sisällyttäminen 
rakennusmateriaaleihin. Tällaista 
yksilöidyistä teollisuudenaloista peräisin 
olevien jäämien kierrättämistä on 
käsiteltävä luvanvaraisena toimintona tai 
se on vapautettava valvonnasta 3 jaksossa 
annettujen yleisten vapautusperusteiden 
nojalla. Tätä varten on todennettava, että 
radionuklidipitoisuuksien summa on 
liitteessä VII rakennusmateriaaleille 
määrätyn radionuklidi-indeksi I:n 
mukainen.
Taulukossa B olevassa 3 sarakkeessa 
vahvistetut arvot koskevat henkilön tai 
yrityksen tiettyä toimintaa varten minä 
tahansa ajankohtana hallussa pitämiä 
radioaktiivisia aineita 
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kokonaisuudessaan. Viranomaiset voivat 
kuitenkin soveltaa näitä arvoja 
pienempiin yksikköihin tai pakkauksiin 
esimerkiksi salliakseen valvonnasta 
vapautettujen kulutustuotteiden 
kuljetuksen tai varastoinnin, jos 3 
jaksossa annettuja yleisiä 
vapautusperusteita noudatetaan.

Or. fr

Tarkistus 288
Michèle Rivasi

Liite IX – B kohta – 1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. vertailutasot, ottaen huomioon liitteessä 
I säädetyt arviointiperusteet;

1. vertailutasot ja ennalta määrätyt 
suojatoimia edellyttävät tasot ilmaistuina 
odotettavissa olevina annoksina ja 
saatuina annoksina;

Or. fr

Tarkistus 289
Michèle Rivasi

Liite IX – B kohta – 1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ennalta määritellyt yleispätevät 
edellytykset yksittäisille suojatoimille, 
ilmaistuina odotettavissa olevina annoksina 
ja saatuina annoksina;

3. ennalta määritellyt suojatoimia 
edellyttävät tasot, ilmaistuina odotettavissa 
olevina annoksina ja saatuina annoksina, 
voimassa olevia suojatoimia varten, 
erityisesti evakuointia, suojaamista, 
eristämistä, ei-radioaktiivisen jodin 
antamista ja elintarvikkeisiin liittyvien 
rajoitusten määräämistä varten;

Or. fr
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Tarkistus 290
Michèle Rivasi

Liite X – A kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. tarkoituksenmukaiset tiedot siitä, miten 
väestön olisi toimittava 
säteilyvaaratilanteessa.

4. tarkoituksenmukaiset tiedot siitä, miten 
väestön olisi toimittava ja mitä tarvikkeita 
ja laitteita heillä olisi oltava käytössään
säteilyvaaratilanteessa;

Or. fr

Tarkistus 291
Michèle Rivasi

Liite X – A kohta–4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. tiedot erilaisista 
säteilyvaaratilanteista mahdollisesti 
aiheutuvien vahinkojen luonteesta ja 
laajuudesta; 

Or. fr

Tarkistus 292
Michèle Rivasi

Liite X – A kohta–4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. tiedot säteilyvaaratilanteesta 
aiheutuvien henkilövahinkojen ja 
aineellisten vahinkojen korvausehdoista; 
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Or. fr

Tarkistus 293
Michèle Rivasi

Liite X – A kohta–4 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. tiedot toimivaltaisten viranomaisten 
väestön käyttöön antamien ei-
radioaktiivisten joditablettien 
säilyttämisestä ja käytöstä.

Or. fr

Tarkistus 294
Michèle Rivasi

Liite X – B kohta–1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tietoja kyseisestä säteilyvaaratilanteesta 
ja mahdollisuuksien mukaan sen 
luonteesta (kuten alkuperästä, laajuudesta 
ja todennäköisestä kehityksestä);

(a) tietoja kyseisestä säteilyvaaratilanteesta 
ja sen luonteesta (kuten alkuperästä, 
laajuudesta ja todennäköisestä 
kehityksestä);

Or. fr


