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Tarkistus 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklat, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7-0385/2013),

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

Or. en
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Tarkistus 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Osasto 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: Ehdotus:

NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON DIREKTIIVI

ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen perustamisesta annetun 
direktiivin 2009/71/EURATOM 
muuttamisesta

ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen perustamisesta annetun 
direktiivin 2009/71/EURATOM 
muuttamisesta

Or. en

Tarkistus 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Osasto 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON DIREKTIIVI

ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen perustamisesta annetun 
direktiivin 2009/71/EURATOM 
muuttamisesta

ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen perustamisesta annetun 
direktiivin 2009/71/EURATOM 
muuttamisesta

Or. fr

Tarkistus 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 153, 191 ja 192 artiklan,

Or. fr

Perustelu

On epäasianmukaista evätä Euroopan parlamentilta sen yhteispäätöstoimivalta komission 
ehdotuksen mukaisesti, erityisesti, koska ehdotuksessa tarkastellaan ympäristön ja terveyden 
alaan liittyviä olennaisia kysymyksiä. Niinpä SEUT-sopimuksen 153 artikla 
(sosiaalipolitiikka) ja 191–192 artikla (ympäristö, terveys) muodostavat 
tarkoituksenmukaisen oikeusperustan.

Tarkistus 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 viite
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Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan komission 
ehdotuksen, jonka komissio on laatinut 
saatuaan lausunnon 
asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-
tekninen komitea on nimennyt 
jäsenvaltioiden tieteellisten 
asiantuntijoiden keskuudesta,

ottaa huomioon Euroopan komission 
ehdotuksen,

Or. en

Tarkistus 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan komission 
ehdotuksen, jonka komissio on laatinut 
saatuaan lausunnon 
asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-
tekninen komitea on nimennyt 
jäsenvaltioiden tieteellisten 
asiantuntijoiden keskuudesta,

ottaa huomioon Euroopan komission 
ehdotuksen,

Or. fr

Tarkistus 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin noudattaa tavallista 
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lausunnon, lainsäätämisjärjestystä,

Or. fr

Tarkistus 40
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon, että Euroopan yhteisö ja 
kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot 
allekirjoittivat vuonna 1998 Århusin 
yleissopimuksen tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa,

Or. fr

Tarkistus 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Århusin yleissopimuksen 
täytäntöönpanon ˮÅrhus Convention and 
Nuclearˮ (ACN) -aloitteen myötä 
käyttöön otetussa kehyksessä, joka liittyy 
ydinturvallisuuteen; aloitteessa 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tärkeitä tietoja ydinturvallisuudesta ja 
yleisön osallistumisesta 
päätöksentekoprosessiin,
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Or. fr

Tarkistus 42
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen, jäljempänä 
’Euratomin perustamissopimus’, 
2 artiklan b alakohdassa määrätään, että 
on laadittava yhtenäiset 
turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 191 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, että unionin 
ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan 
seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: 
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu 
ja parantaminen sekä ihmisten terveyden 
suojelu.

Or. fr

Tarkistus 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ydinvoima on energialähde, ja 
unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
suhtauduttava ydinenergiaan samalla 
tavalla kuin muihin EU:n toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaisiin 
energialähteisiin.

Or. en

Tarkistus 44
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euratomin perustamissopimuksen
30 artiklassa määrätään, että Euroopan 
atomienergiayhteisössä, jäljempänä 
’yhteisö’, on vahvistettava perusnormit 
väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 153 artiklassa 
mahdollistetaan yhdenmukaisten 
turvallisuusnormien täytäntöönpano 
väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 45
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisön kehyksen perustamisesta 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten 19 päivänä 
heinäkuuta 2011 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2011/70/Euratom33

jäsenvaltioille asetetaan velvoitteita luoda 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
kansallinen kehys ja pitää sitä yllä.

(6) Yhteisön kehyksen perustamisesta 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten 19 päivänä 
heinäkuuta 2011 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2011/70/Euratom33

jäsenvaltioille asetetaan velvoitteita luoda 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
kansallinen kehys ja pitää sitä yllä.
Euroopan parlamentin 14 päivänä 
maaliskuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa Euroopan unionin 
ydinvoimalaitosten riski- ja 
turvallisuusarvioinneista (stressitesteistä) 
ja niihin liittyvistä toimista osoitetaan, 
että Fukushiman ydinonnettomuus 
korosti jälleen radioaktiivisen jätteen 
aiheuttamia vaaroja ja vaaditaan 
komissiota määrittämään avoimesti 
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parhaat paikat radioaktiivisen jätteen 
mahdollisimman turvallisen säilyttämisen 
tukemiseksi.

__________________ __________________
33 EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48. 33 EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48.

Or. de

Tarkistus 46
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ydinturvallisuudesta sekä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
turvallisesta huollosta 8 päivänä 
toukokuuta 2007 annetuissa neuvoston 
päätelmissä34 korostetaan, että 
”ydinturvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden 
vastuulle, joka kannetaan tarvittaessa EU:n 
puitteissa. Turvatoimia ja ydinlaitosten 
valvontaa koskevat päätökset kuuluvat 
yksinomaan alan toimijoiden ja 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan.”

(7) Ydinturvallisuudesta sekä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
turvallisesta huollosta 8 päivänä 
toukokuuta 2007 annetuissa neuvoston 
päätelmissä34 korostetaan, että 
”ydinturvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden 
vastuulle, joka kannetaan tarvittaessa EU:n 
puitteissa. Turvatoimia ja ydinlaitosten 
valvontaa koskevat päätökset kuuluvat 
yksinomaan alan toimijoiden ja 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan.”
Euroopan parlamentin 14 päivänä 
maaliskuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa Euroopan unionin 
ydinvoimalaitosten riski- ja 
turvallisuusarvioinneista (stressitesteistä) 
ja niihin liittyvistä toimista vaaditaan 
määrittelemään ja panemaan täytäntöön 
ydinturvallisuutta koskevaa sitovaa 
säännöstöä.

__________________ __________________
34 Päätelmät hyväksyi Coreper 25.4.2007 
(asiak. viite 8784/07) ja talous- ja 
rahoitusasioiden neuvosto 8.5.2007.

34 Päätelmät hyväksyi Coreper 25.4.2007 
(asiak. viite 8784/07) ja talous- ja 
rahoitusasioiden neuvosto 8.5.2007.

Or. de
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Tarkistus 47
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Muistuttaa, että Fukushiman 
onnettomuus teki jälleen kerran 
tuskallisella tavalla selväksi, ettei ole 
olemassa riskitöntä ydinvoimalaa. Siksi ei 
ole mitään keinoa ehkäistä varmuudella 
vakavia onnettomuuksia tulevaisuudessa 
unionin rajojen sisä- tai ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 48
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Japanissa vuonna 2011 tapahtunut 
Fukushiman ydinonnettomuus kiinnitti 
uudelleen maailmanlaajuisen huomion 
toimenpiteisiin, joita tarvitaan riskien 
minimoimiseksi ja ydinturvallisuuden 
mahdollisimman luotettavan tason 
varmistamiseksi. Eurooppa-neuvoston 
maaliskuussa 2011 antaman valtuutuksen36

pohjalta komissio yhdessä Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) kanssa toteutti unionin 
laajuisen kattavan ydinvoimalaitosten riski-
ja turvallisuusarvioinnin, jäljempänä 
’stressitestit’. Tulokset osoittivat, että 
erilaisia parannuksia voitaisiin toteuttaa 
osallistuvien maiden 
ydinturvallisuuspolitiikoissa ja toimialan 
käytännöissä37.

(9) Japanissa vuonna 2011 tapahtunut 
Fukushiman ydinonnettomuus kiinnitti 
uudelleen maailmanlaajuisen huomion 
toimenpiteisiin, joita tarvitaan riskien 
minimoimiseksi ja ydinturvallisuuden 
mahdollisimman luotettavan tason 
varmistamiseksi. Eurooppa-neuvoston 
maaliskuussa 2011 antaman valtuutuksen36

pohjalta komissio yhdessä Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) kanssa toteutti unionin 
laajuisen kattavan ydinvoimalaitosten riski-
ja turvallisuusarvioinnin, jäljempänä 
’stressitestit’. Tulokset osoittivat, että 
erilaisia parannuksia voitaisiin toteuttaa 
osallistuvien maiden 
ydinturvallisuuspolitiikoissa ja toimialan 
käytännöissä37. Euroopan parlamentin 
14 päivänä maaliskuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa Euroopan unionin 
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ydinvoimalaitosten riski- ja 
turvallisuusarvioinneista (stressitesteistä) 
ja niihin liittyvistä toimista korostetaan, 
että stressitestit ovat osoittaneet, että lähes 
kaikkien ydinvoimalaitosten on 
toteutettava paikkakohtaisia 
turvallisuusparannuksia, kehotetaan 
viipymättä toteuttamaan välttämättömiä 
modernisointeja ja vaaditaan, että 
parlamenttia tiedotetaan ja sitä kuullaan 
vuosittain ydinturvallisuuteen liittyvistä 
tuloksista, toimenpiteistä ja 
suunnitelmista.

__________________ __________________
36 Eurooppa-neuvosto, EUCO 10/1/11. 36 Eurooppa-neuvosto, EUCO 10/1/11.
37 Peer review Report – Stress Tests 
performed on European nuclear power 
plants, ENSREG 25.4.2012.

37 Peer review Report – Stress Tests 
performed on European nuclear power 
plants, ENSREG 25.4.2012.

Or. de

Tarkistus 49
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Japanissa vuonna 2011 tapahtunut 
Fukushiman ydinonnettomuus kiinnitti 
uudelleen maailmanlaajuisen huomion 
toimenpiteisiin, joita tarvitaan riskien 
minimoimiseksi ja ydinturvallisuuden
mahdollisimman luotettavan tason 
varmistamiseksi. Eurooppa-neuvoston 
maaliskuussa 2011 antaman valtuutuksen36

pohjalta komissio yhdessä Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) kanssa toteutti unionin 
laajuisen kattavan ydinvoimalaitosten riski-
ja turvallisuusarvioinnin, jäljempänä 
’stressitestit’. Tulokset osoittivat, että 

(9) Japanissa vuonna 2011 tapahtunut 
Fukushiman ydinonnettomuus kiinnitti 
uudelleen maailmanlaajuisen huomion 
toimenpiteisiin, joita tarvitaan riskien 
poistamiseksi ja ydinturvallisuuden 
enimmäistason varmistamiseksi. 
Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 
antaman valtuutuksen36 pohjalta komissio 
yhdessä Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) kanssa toteutti unionin 
laajuisen kattavan ydinvoimalaitosten riski-
ja turvallisuusarvioinnin, jäljempänä 
’stressitestit’. Tulokset osoittivat, että 
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erilaisia parannuksia voitaisiin toteuttaa 
osallistuvien maiden 
ydinturvallisuuspolitiikoissa ja toimialan 
käytännöissä37.

erilaisia parannuksia on tarpeen toteuttaa 
osallistuvien maiden 
ydinturvallisuuspolitiikoissa ja toimialan 
käytännöissä.

__________________ __________________
36 Eurooppa-neuvosto, EUCO 10/1/11. 36 Eurooppa-neuvosto, EUCO 10/1/11. 
37 Peer review Report – Stress Tests 
performed on European nuclear power 
plants, ENSREG 25.4.2012.

37 Peer review Report – Stress Tests 
performed on European nuclear power 
plants, ENSREG 25.4.2012.

Or. fr

Tarkistus 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) On korostettava, että stressitestit 
kattavat vain tiettyjen etukäteen sovittujen 
riskien arvioinnin ja että sellaisia riskejä 
kuin toissijaisia tapahtumia, materiaalien 
kulumista, inhimillisiä virheitä, erityisiä 
vikoja reaktoriastioiden sisällä ja monia 
muita ei otettu huomioon, ja painotettava 
siksi, että edes stressitestissä 
menestyminen ei takaa ydinvoimalan 
turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) On painotettava, että kun 
stressitestien jälkeen ei toteuteta 
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asianmukaisia toimenpiteitä, ne 
menettävät suurimman osan arvostaan. 
On kuitenkin muistettava, että päätösvalta 
toimista tai niiden toteuttamatta 
jättämisestä stressitestien kielteisten 
tulosten johdosta kuuluu yksinomaan ja 
kokonaisuudessaan jäsenvaltioille. Jos ne 
perustavat analyysinsä muihin tekijöihin 
kuin suurimman mahdollisen 
turvallisuustason saavuttamiseen toimista 
päättäessään, stressitestien hyödyllinen 
tavoite vaarantuu.

Or. en

Tarkistus 52
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vahva ja riippumaton toimivaltainen 
valvontaviranomainen on Euroopan 
ydinturvallisuuden valvontakehyksen 
perusedellytys. Sen riippumattomuus ja 
toimivaltuuksien puolueeton ja läpinäkyvä 
käyttö ovat olennaisen tärkeitä 
ydinturvallisuuden korkean tason 
varmistamisessa. Turvallisuusvalvontaan 
liittyvät puolueettomat päätökset ja 
täytäntöönpanotoimet olisi vahvistettava 
ilman epäasianmukaista ulkopuolista 
vaikutusta, joka voi vaarantaa 
turvallisuuden, kuten painostusta, joka 
liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin 
tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin taikka 
tulee valtion laitosten tai muiden julkisten 
tai yksityisten toimijoiden taholta. 
Riippumattomuuden puutteen kielteiset 
seuraukset tulivat esille Fukushiman 
onnettomuudessa. Toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toiminnallista 
erottamista koskevia 
direktiivin 2009/71/Euratom säännöksiä 

(15) Vahva ja riippumaton toimivaltainen 
valvontaviranomainen on Euroopan 
ydinturvallisuuden valvontakehyksen 
perusedellytys. Sen riippumattomuus ja 
toimivaltuuksien puolueeton ja läpinäkyvä 
käyttö ovat olennaisen tärkeitä 
ydinturvallisuuden korkean tason 
varmistamisessa. Turvallisuusvalvontaan 
liittyvät puolueettomat päätökset ja 
täytäntöönpanotoimet olisi vahvistettava 
ilman epäasianmukaista ulkopuolista 
vaikutusta, joka voi vaarantaa 
turvallisuuden, kuten painostusta, joka 
liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin 
tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin taikka 
tulee valtion laitosten tai muiden julkisten 
tai yksityisten toimijoiden taholta. 
Riippumattomuuden puutteen kielteiset 
seuraukset tulivat esille Fukushiman 
onnettomuudessa. Toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toiminnallista 
erottamista koskevia 
direktiivin 2009/71/Euratom säännöksiä 
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olisi lujitettava, jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten todellinen 
riippumattomuus ja taata niille 
asianmukaiset välineet ja valtuudet hoitaa 
niille annetut vastuut asianmukaisesti. 
Valvontaviranomaisella olisi erityisesti 
oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, 
riittävästi henkilöstöä ja riittävät 
taloudelliset voimavarat, jotta se voisi 
hoitaa sille annetut vastuut 
asianmukaisesti. Tiukennetut vaatimukset, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
riippumattomuus valvontatehtävien 
hoitamisessa, eivät kuitenkaan saisi 
rajoittaa tarvittavaa muiden kansallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettavaa tiivistä 
yhteistyötä tai valtion yleisiä poliittisia 
suuntaviivoja, jotka eivät liity 
valvontavaltuuksiin ja -tehtäviin.

olisi lujitettava, jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten todellinen 
riippumattomuus ja taata niille 
asianmukaiset välineet ja valtuudet hoitaa 
niille annetut vastuut asianmukaisesti. 
Valvontaviranomaisella olisi erityisesti 
oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, 
riittävästi henkilöstöä ja riittävät 
taloudelliset voimavarat, jotta se voisi 
hoitaa sille annetut vastuut 
asianmukaisesti. Tiukennetut vaatimukset, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
riippumattomuus valvontatehtävien 
hoitamisessa, eivät kuitenkaan saisi 
rajoittaa tarvittavaa muiden kansallisten 
viranomaisten ja Euroopan komission
kanssa harjoitettavaa tiivistä yhteistyötä tai 
valtion yleisiä poliittisia suuntaviivoja, 
jotka eivät vaaranna kansallisen 
viranomaisen valvontavaltuuksia ja 
-tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vahva ja riippumaton toimivaltainen 
valvontaviranomainen on Euroopan 
ydinturvallisuuden valvontakehyksen 
perusedellytys. Sen riippumattomuus ja 
toimivaltuuksien puolueeton ja läpinäkyvä 
käyttö ovat olennaisen tärkeitä 
ydinturvallisuuden korkean tason 
varmistamisessa. Turvallisuusvalvontaan 
liittyvät puolueettomat päätökset ja 
täytäntöönpanotoimet olisi vahvistettava 
ilman epäasianmukaista ulkopuolista 
vaikutusta, joka voi vaarantaa 

(15) Vahva ja riippumaton toimivaltainen 
valvontaviranomainen on Euroopan 
ydinturvallisuuden valvontakehyksen 
perusedellytys. Sen poliittinen, 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
rahoitusalaan liittyvä riippumattomuus ja 
toimivaltuuksien puolueeton ja läpinäkyvä 
käyttö ovat olennaisen tärkeitä 
ydinturvallisuuden korkean tason 
varmistamisessa. Turvallisuusvalvontaan 
liittyvät puolueettomat päätökset ja 
täytäntöönpanotoimet olisi vahvistettava 
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turvallisuuden, kuten painostusta, joka 
liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin 
tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin taikka 
tulee valtion laitosten tai muiden julkisten 
tai yksityisten toimijoiden taholta. 
Riippumattomuuden puutteen kielteiset 
seuraukset tulivat esille Fukushiman 
onnettomuudessa. Toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toiminnallista 
erottamista koskevia 
direktiivin 2009/71/Euratom säännöksiä 
olisi lujitettava, jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten todellinen 
riippumattomuus ja taata niille 
asianmukaiset välineet ja valtuudet hoitaa 
niille annetut vastuut asianmukaisesti. 
Valvontaviranomaisella olisi erityisesti 
oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, 
riittävästi henkilöstöä ja riittävät 
taloudelliset voimavarat, jotta se voisi 
hoitaa sille annetut vastuut 
asianmukaisesti. Tiukennetut vaatimukset, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
riippumattomuus valvontatehtävien 
hoitamisessa, eivät kuitenkaan saisi 
rajoittaa tarvittavaa muiden kansallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettavaa tiivistä 
yhteistyötä tai valtion yleisiä poliittisia 
suuntaviivoja, jotka eivät liity 
valvontavaltuuksiin ja -tehtäviin.

ilman epäasianmukaista ulkopuolista 
vaikutusta, joka voi vaarantaa 
turvallisuuden, kuten painostusta, joka 
liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin 
tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin taikka 
tulee valtion laitosten tai muiden julkisten 
tai yksityisten toimijoiden taholta. 
Riippumattomuuden puutteen kielteiset 
seuraukset tulivat esille Fukushiman 
onnettomuudessa. Toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toiminnallista 
erottamista koskevia 
direktiivin 2009/71/Euratom säännöksiä 
olisi lujitettava, jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten todellinen 
riippumattomuus ja taata niille 
asianmukaiset välineet ja valtuudet hoitaa 
niille annetut vastuut asianmukaisesti. 
Valvontaviranomaisella olisi erityisesti 
oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, 
kuten erityisesti seuraamuksia koskevat 
valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja riittävät 
taloudelliset voimavarat, jotta se voisi 
hoitaa sille annetut vastuut 
asianmukaisesti. Tiukennetut vaatimukset, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
riippumattomuus valvontatehtävien 
hoitamisessa, eivät kuitenkaan saisi 
rajoittaa tarvittavaa muiden kansallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettavaa tiivistä 
yhteistyötä tai valtion yleisiä poliittisia 
suuntaviivoja, jotka eivät liity 
valvontavaltuuksiin ja -tehtäviin.

Or. fr

Tarkistus 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toteutettaessa 
infrastruktuurihankkeita, jotka voivat 

(17) Toteutettaessa 
infrastruktuurihankkeita, jotka voivat 
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vaikuttaa ydinlaitosten ydinturvallisuuteen, 
olisi oltava käytössä asianmukaiset 
kansalliset mekanismit kansallisten 
valvontaviranomaisten ja yleisön 
kuulemiseksi ja tässä yhteydessä esitetyt 
näkökannat olisi otettava täysin huomioon.

vaikuttaa ydinlaitosten ydinturvallisuuteen, 
olisi oltava käytössä asianmukaiset 
kansalliset ja unionin mekanismit 
kansallisten valvontaviranomaisten, 
riippumattomien kansainvälisten 
asiantuntijoiden ja yleisön kuulemiseksi ja 
tässä yhteydessä esitetyt näkökannat olisi 
otettava täysin huomioon.

Or. en

Tarkistus 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ydinonnettomuuden seuraukset voivat 
ylittää kansalliset rajat, minkä vuoksi on 
tarpeen edistää tiivistä yhteistyötä, 
koordinointia ja tietojenvaihtoa
naapurimaiden tai saman alueen maiden 
valvontaviranomaisten välillä riippumatta 
siitä, onko niissä ydinlaitoksia. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava, 
että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, 
joilla helpotetaan tällaista yhteistyötä 
ydinturvallisuuskysymyksissä, joilla on 
rajat ylittäviä vaikutuksia, myös 
kolmansien maiden kanssa. Olisi pyrittävä 
saamaan aikaan synergioita suhteessa 
unionin pelastuspalvelumekanismiin41, 
joka tarjoaa EU:n puitteet jäsenvaltioiden 
väliselle yhteistyölle pelastuspalvelualalla 
niiden järjestelmien tehostamiseksi, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy-, 
valmius- ja avustustoimet.

(21) Ydinonnettomuuden seuraukset voivat 
ylittää kansalliset rajat, minkä vuoksi on 
tarpeen velvoittaa tiiviiseen yhteistyöhön, 
koordinointiin ja tietojenvaihtoon
naapurimaiden tai saman alueen maiden 
valvontaviranomaisten välillä riippumatta 
siitä, onko niissä ydinlaitoksia. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava, 
että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, 
joilla helpotetaan tällaista yhteistyötä 
ydinturvallisuuskysymyksissä, joilla on 
rajat ylittäviä vaikutuksia, myös 
kolmansien maiden kanssa. Olisi pyrittävä 
saamaan aikaan synergioita suhteessa 
unionin pelastuspalvelumekanismiin41, 
joka tarjoaa EU:n puitteet jäsenvaltioiden 
väliselle yhteistyölle pelastuspalvelualalla 
niiden järjestelmien tehostamiseksi, joiden 
tavoitteena on luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy-, 
valmius- ja avustustoimet.

__________________ __________________
41 Komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
unionin pelastuspalvelumekanismista 
(KOM(2011) 934 lopullinen).

41 Komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
unionin pelastuspalvelumekanismista 
(KOM(2011) 934 lopullinen).
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Or. en

Tarkistus 56
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta voidaan varmistaa asianmukaiset 
taidot ja saavuttaa riittävä pätevyystaso ja 
pitää sitä yllä, kaikkien osapuolten olisi 
varmistettava, että koko henkilöstö (myös 
alihankkijat), jolla on ydinlaitosten 
ydinturvallisuuteen ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan 
liittyviä vastuita, osallistuvat jatkuvan 
oppimisen prosessiin. Tähän voidaan 
päästä vain ottamalla käyttöön 
koulutusohjelmia ja -suunnitelmia, 
menettelyjä koulutusohjelmien määräajoin 
tehtävää uudelleentarkastelua ja 
päivittämistä varten sekä asianmukaiset 
budjettimäärärahat koulutusta varten.

(22) Jotta voidaan varmistaa asianmukaiset 
taidot ja saavuttaa riittävä pätevyystaso ja 
pitää sitä yllä, kaikkien osapuolten olisi 
varmistettava, että koko henkilöstö (myös 
alihankkijat), jolla on ydinlaitosten 
ydinturvallisuuteen ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan 
liittyviä vastuita, osallistuvat jatkuvan 
oppimisen prosessiin. Tähän voidaan 
päästä vain ottamalla käyttöön 
koulutusohjelmia ja -suunnitelmia, 
menettelyjä koulutusohjelmien määräajoin 
tehtävää uudelleentarkastelua ja 
päivittämistä varten vaihtamalla tietotaitoa 
valtioiden välillä niin EU:n sisällä kuin 
sen ulkopuolella sekä asianmukaiset 
budjettimäärärahat koulutusta varten.

Or. en

Tarkistus 57
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Fukushiman ydinonnettomuudesta 
saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu 
myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta 
ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus 
on myös tärkeä tapa edistää 
turvallisuusvalvontaan liittyvän 

(23) Fukushiman ydinonnettomuudesta 
saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu 
myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta 
ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus 
on myös tärkeä tapa edistää 
turvallisuusvalvontaan liittyvän 
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päätöksenteon riippumattomuutta. Tästä 
syystä direktiivin 2009/71/Euratom 
nykyisiä säännöksiä väestölle 
tiedottamisesta olisi täsmennettävä sen 
suhteen, millaisia tietoja toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen ja luvanhaltijan olisi 
vähintäänkin annettava ja missä 
aikarajoissa. Tätä varten olisi muun muassa 
yksilöitävä, minkätyyppiset tiedot 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja 
luvanhaltijan olisi vähintään annettava 
laajempien avoimuusstrategioidensa 
puitteissa. Tiedot olisi annettava nopeasti 
varsinkin poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
määräaikaisten turvallisuusarviointien ja 
kansainvälisten vertaisarviointien tulokset 
olisi julkaistava.

päätöksenteon riippumattomuutta. Tästä 
syystä direktiivin 2009/71/Euratom 
nykyisiä säännöksiä väestölle 
tiedottamisesta olisi täsmennettävä sen 
suhteen, millaisia tietoja toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen ja luvanhaltijan olisi 
vähintäänkin annettava ja missä 
aikarajoissa. Tätä varten olisi muun muassa 
yksilöitävä, minkätyyppiset tiedot 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja 
luvanhaltijan olisi vähintään annettava 
laajempien avoimuusstrategioidensa 
puitteissa. Tiedot olisi annettava nopeasti 
varsinkin poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
määräaikaisten turvallisuusarviointien ja 
kansainvälisten vertaisarviointien tulokset 
olisi julkaistava. Euroopan parlamentin 
14 päivänä maaliskuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa Euroopan unionin 
ydinvoimalaitosten riski- ja 
turvallisuusarvioinneista (stressitesteistä) 
ja niihin liittyvistä toimista vaaditaan, että 
EU:n kansalaisia tiedotetaan ja heitä 
kuullaan kattavasti unionin 
ydinturvallisuuteen liittyen.

Or. de

Tarkistus 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Fukushiman ydinonnettomuudesta 
saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu 
myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta 
ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus
on myös tärkeä tapa edistää 
turvallisuusvalvontaan liittyvän 
päätöksenteon riippumattomuutta. Tästä 

(23) Fukushiman ydinonnettomuudesta 
saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu 
myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta 
ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus 
on myös tärkeä tapa edistää 
turvallisuusvalvontaan liittyvän 
päätöksenteon riippumattomuutta ja taata 
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syystä direktiivin 2009/71/Euratom 
nykyisiä säännöksiä väestölle 
tiedottamisesta olisi täsmennettävä sen 
suhteen, millaisia tietoja toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen ja luvanhaltijan olisi 
vähintäänkin annettava ja missä 
aikarajoissa. Tätä varten olisi muun muassa 
yksilöitävä, minkätyyppiset tiedot 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja 
luvanhaltijan olisi vähintään annettava 
laajempien avoimuusstrategioidensa 
puitteissa. Tiedot olisi annettava nopeasti
varsinkin poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
määräaikaisten turvallisuusarviointien ja 
kansainvälisten vertaisarviointien tulokset 
olisi julkaistava.

se. Tästä syystä 
direktiivin 2009/71/Euratom nykyisiä 
säännöksiä väestölle tiedottamisesta olisi 
täsmennettävä sen suhteen, millaisia tietoja 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja 
luvanhaltijan olisi vähintäänkin annettava 
ja missä aikarajoissa. Tätä varten olisi 
muun muassa yksilöitävä, minkätyyppiset 
tiedot toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
ja luvanhaltijan olisi vähintään annettava 
laajempien avoimuusstrategioidensa 
puitteissa. Tiedot olisi annettava 
reaaliaikaisesti varsinkin poikkeavien 
tapahtumien, vaaratilanteiden ja 
onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
määräaikaisten turvallisuusarviointien ja 
kansainvälisten vertaisarviointien tulokset 
olisi julkaistava, samoin kuin 
toiminnanharjoittajien reagointi 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
suosituksiin.

Or. fr

Tarkistus 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tässä direktiivissä asetetut 
avoimuusvaatimukset täydentävät 
voimassa olevan Euratomin lainsäädännön 
avoimuusvaatimuksia. Yhteisön 
järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä 14 päivänä 
joulukuuta 1987 tehdyssä neuvoston 
päätöksessä 87/600/Euratom42 asetetaan 
jäsenvaltioille velvoitteita ilmoittaa ja 
antaa tietoja komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille alueellaan tapahtuneesta 
säteilyhätätilanteesta, ja 27 päivänä 
marraskuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/618/Euratom43 velvoittaa 

(24) Tässä direktiivissä asetetut 
avoimuusvaatimukset täydentävät 
voimassa olevan Euratomin lainsäädännön 
avoimuusvaatimuksia. Yhteisön 
järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä 14 päivänä 
joulukuuta 1987 tehdyssä neuvoston 
päätöksessä 87/600/Euratom42 asetetaan 
jäsenvaltioille velvoitteita ilmoittaa ja 
antaa tietoja komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille alueellaan tapahtuneesta 
säteilyhätätilanteesta, ja 27 päivänä 
marraskuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/618/Euratom43 velvoittaa 
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jäsenvaltiot tiedottamaan väestölle 
säteilyvaaratilanteessa tarvittavista 
suojelutoimenpiteistä ja noudatettavista 
ohjeista sekä antamaan ennalta ja 
toistuvasti tietoja tällaisessa 
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuville 
väestöryhmille. Tällaisessa tilanteessa 
annettavien tietojen lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi tämän direktiivin nojalla 
huolehdittava asianmukaisista 
avoimuusjärjestelyistä, joiden avulla 
voidaan taata nopea tietojen antaminen ja 
tietojen säännölliset päivitykset 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
pitämiseksi ajan tasalla kaikista 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
kuten poikkeavista tapahtumista ja 
onnettomuustilanteista. Lisäksi 
kansalaisille olisi annettava 
mahdollisuuksia osallistua tehokkaasti 
ydinlaitosten lupamenettelyyn, ja 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
annettava turvallisuuteen liittyvät tiedot 
riippumattomasti ilman 
ennakkosuostumusta miltään muulta 
julkiselta tai yksityiseltä taholta.

jäsenvaltiot tiedottamaan väestölle 
säteilyvaaratilanteessa tarvittavista 
suojelutoimenpiteistä ja noudatettavista 
ohjeista sekä antamaan ennalta ja 
toistuvasti tietoja tällaisessa 
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuville 
väestöryhmille. Tällaisessa tilanteessa 
annettavien tietojen lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi tämän direktiivin nojalla 
huolehdittava asianmukaisista 
avoimuusjärjestelyistä, joiden avulla 
voidaan taata nopea tietojen antaminen ja 
tietojen säännölliset päivitykset 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
pitämiseksi ajan tasalla kaikista 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
kuten poikkeavista tapahtumista ja 
onnettomuustilanteista.

__________________ __________________
42 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 76. 43 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 76.

Or. en

Tarkistus 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tässä direktiivissä asetetut 
avoimuusvaatimukset täydentävät 
voimassa olevan Euratomin lainsäädännön 

(24) Tässä direktiivissä asetetut 
avoimuusvaatimukset täydentävät 
voimassa olevan Euratomin lainsäädännön 
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avoimuusvaatimuksia. Yhteisön 
järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä 
14 päivänä joulukuuta 1987 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä 87/600/Euratom42

asetetaan jäsenvaltioille velvoitteita 
ilmoittaa ja antaa tietoja komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille alueellaan 
tapahtuneesta säteilyhätätilanteesta, ja 
27 päivänä marraskuuta 1989 annettu 
neuvoston direktiivi 89/618/Euratom43

velvoittaa jäsenvaltiot tiedottamaan 
väestölle säteilyvaaratilanteessa 
tarvittavista suojelutoimenpiteistä ja 
noudatettavista ohjeista sekä antamaan 
ennalta ja toistuvasti tietoja tällaisessa 
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuville 
väestöryhmille. Tällaisessa tilanteessa 
annettavien tietojen lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi tämän direktiivin nojalla 
huolehdittava asianmukaisista 
avoimuusjärjestelyistä, joiden avulla 
voidaan taata nopea tietojen antaminen ja 
tietojen säännölliset päivitykset 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
pitämiseksi ajan tasalla kaikista 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
kuten poikkeavista tapahtumista ja 
onnettomuustilanteista. Lisäksi 
kansalaisille olisi annettava 
mahdollisuuksia osallistua tehokkaasti 
ydinlaitosten lupamenettelyyn, ja 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
annettava turvallisuuteen liittyvät tiedot 
riippumattomasti ilman 
ennakkosuostumusta miltään muulta 
julkiselta tai yksityiseltä taholta.

avoimuusvaatimuksia. Yhteisön 
järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä 
14 päivänä joulukuuta 1987 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä 87/600/Euratom42

asetetaan jäsenvaltioille velvoitteita 
ilmoittaa ja antaa tietoja komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille alueellaan 
tapahtuneesta säteilyhätätilanteesta, ja 
27 päivänä marraskuuta 1989 annettu 
neuvoston direktiivi 89/618/Euratom43

velvoittaa jäsenvaltiot tiedottamaan 
väestölle säteilyvaaratilanteessa 
tarvittavista suojelutoimenpiteistä ja 
noudatettavista ohjeista sekä antamaan 
ennalta ja toistuvasti tietoja tällaisessa 
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuville 
väestöryhmille. Tällaisessa tilanteessa 
annettavien tietojen lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi tämän direktiivin nojalla 
huolehdittava asianmukaisista 
avoimuusjärjestelyistä, joiden avulla 
voidaan taata reaaliaikaisesti tietojen 
antaminen ja tietojen päivitykset 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
pitämiseksi ajan tasalla kaikista 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
kuten poikkeavista tapahtumista, 
vaaratilanteista ja onnettomuustilanteista. 
Lisäksi kansalaisille olisi annettava 
mahdollisuuksia osallistua tehokkaasti 
ydinlaitosten lupa- ja muutosmenettelyyn, 
ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
olisi annettava turvallisuuteen liittyvät 
tiedot riippumattomasti ilman 
ennakkosuostumusta miltään muulta 
julkiselta tai yksityiseltä taholta. Euroopan 
komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen kuulemis- ja 
päätöksentekomenettelyyn.

__________________ __________________
42 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31. 43 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. fr
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Tarkistus 61
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä 2009/71/Euratom 
perustettiin oikeudellisesti sitova yhteisön 
kehys ydinturvallisuuden 
lainsäädännöllistä, hallinnollista ja 
organisatorista järjestelmää varten. Se ei 
sisällä nimenomaisia vaatimuksia 
ydinlaitoksia varten. Kun otetaan 
huomioon IAEA:n ja Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestön 
(WENRA) saavuttama tekninen 
edistyminen ja muut asiantuntemuksen 
lähteet, muun muassa stressitesteistä ja 
Fukushiman ydinonnettomuuden 
selvityksistä saadut tulokset, direktiiviä 
2009/71/Euratom olisi muutettava siten, 
että se kattaa yhteisön 
ydinturvallisuustavoitteet ydinlaitosten 
elinkaaren kaikissa vaiheissa 
(sijoituspaikan valinta, suunnittelu, 
rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja 
käytöstäpoisto).

(25) Direktiivillä 2009/71/Euratom 
perustettiin oikeudellisesti sitova yhteisön 
kehys ydinturvallisuuden 
lainsäädännöllistä, hallinnollista ja 
organisatorista järjestelmää varten. Se ei 
sisällä nimenomaisia vaatimuksia 
ydinlaitoksia varten. Kun otetaan 
huomioon IAEA:n ja Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestön 
(WENRA) saavuttama tekninen 
edistyminen ja muut asiantuntemuksen 
lähteet, muun muassa stressitesteistä ja 
Fukushiman ydinonnettomuuden 
selvityksistä saadut tulokset, direktiiviä 
2009/71/Euratom olisi muutettava siten, 
että se kattaa yhteisön oikeudellisesti 
sitovat ydinturvallisuustavoitteet 
ydinlaitosten elinkaaren kaikissa vaiheissa 
(sijoituspaikan valinta, suunnittelu, 
rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja 
käytöstäpoisto).

Or. de

Tarkistus 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Riskitietoisilla menetelmillä tutkitaan, 
millä todennäköisyydellä yksittäinen 

(26) Riskitietoisilla menetelmillä tutkitaan, 
millä todennäköisyydellä yksittäinen 
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tapahtuma tapahtumaketjussa johtaa tai 
myötävaikuttaa onnettomuuteen, sekä 
tapahtuman mahdollisia seurauksia. Tällä 
tavoin voidaan parantaa käsitystä 
ydinlaitoksen suunnittelun ja käytön 
vahvuuksista ja heikkouksista ja sitä kautta 
ohjata vaatimuksia ja 
turvallisuusvalvonnan huomiota 
näkökohtiin, jotka tarjoavat suurimman 
hyödyn ydinlaitoksen turvallisuuden 
kannalta. Panostettuaan viime 
vuosikymmeninä merkittäviä resursseja 
todennäköisyyspohjaisten 
turvallisuusarviointien kehittämiseen, 
erityisesti ydinvoimalaitoksille ja 
tutkimusreaktoreille, luvanhaltijat ja 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat 
nyt hyödyntää maailmanlaajuisesti näin 
saatuja tuloksia ydinlaitosten 
turvallisuuden parantamiseksi 
riskitietoiselta pohjalta ja samalla käyttää 
näitä laitoksia mahdollisimman 
tehokkaasti.

tapahtuma tapahtumaketjussa johtaa tai 
myötävaikuttaa onnettomuuteen, sekä 
tapahtuman mahdollisia seurauksia. 
Fukushiman ydinlaitoksen 
suuronnettomuuteen johtaneiden syiden 
valossa ja arviointimenetelmien avulla on 
tarkasteltava yhdistettyjä riskitekijöitä ja 
otettava ne huomioon yksittäisten 
riskitekijöiden ohella. Tällä tavoin voidaan 
parantaa käsitystä ydinlaitoksen 
suunnittelun ja käytön vahvuuksista ja 
heikkouksista ja sitä kautta ohjata 
vaatimuksia ja turvallisuusvalvonnan 
huomiota näkökohtiin, jotka tarjoavat 
suurimman hyödyn ydinlaitoksen 
turvallisuuden kannalta. Monimutkaiseen 
vuorovaikutteiseen ja tiiviskytkentäiseen 
(tightly coupled) järjestelmään perustuvan 
ydinlaitoksen toiminnan luotettavuus on 
erittäin tärkeää, minkä lisäksi 
toiminnassa olevien reaktorien 
suunnittelu ja konfiguraatio vaihtelee. 
Reaktorin suunnittelua ja toimintaa 
koskeva tieto on aina epätäydellistä, mikä 
johtuu reaktoreiden monimutkaisuudesta 
ja reaktorin toimintaan liittyvistä 
fysikaalisista tekijöistä. Lisäksi on 
mahdoton ennakoida kaikkia mahdollisia 
vikatyyppejä, koska järjestelmien 
komponentit ja ulkoiset tapahtumat voivat 
toimia vuorovaikutuksessa 
ennakoimattomalla tavalla. Tästä seuraa, 
että vakavien onnettomuuksien 
todennäköisyyttä koskevat määrälliset 
arviot ovat edelleen hyvin epävarmalla 
pohjalla. Riskeihin perustuvien 
todennäköisyysperusteisten arviointien 
painottaminen lainsäädännössä on 
osoittautunut hyvin rajalliseksi, koska 
siinä ei varauduta toisiaan seuraaviin 
odottamattomiin onnettomuuksiin (kuten 
Fukushima ja sitä edeltäneet muut 
suuronnettomuudet), jotka eivät johdu 
suunnittelusta. Tätä lähestymistapaa on 
arvioitava kiireellisesti uudelleen, ja sen 
soveltaminen käytännössä on jo 
viivästynyt.
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Or. xm

Tarkistus 63
Bernd Lange

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ydinlaitoksen turvallisuuteen 
liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja 
komponenttien vanheneminen ja erityisesti 
käytännössä vaikeasti korvattavissa olevien 
osien, kuten reaktorin paineastioiden, 
haurastuminen asettaa luonnolliset rajansa 
ydinlaitoksen hyväksyttävän toiminnan 
jatkamiselle. Käyttöikä rajoittuu sekä 
turvallisuuden kannalta että taloudellisessa 
mielessä tyypillisesti 40 vuoteen 
kaupallisen käytön alkamisesta, minkä 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
ettei mahdollinen nykyisten 
ydinvoimalaitosten käyttöiän jatkaminen 
aseta työntekijöitä ja väestöä alttiiksi 
lisäriskeille. Tätä varten direktiiviä 
2009/71/Euratom olisi muutettava 
lisäämällä siihen uusia yhteisön laajuisia 
turvallisuustavoitteita 
valvontaviranomaisille ja luvanhaltijoille 
tapauksissa, joissa käytössä olevien 
ydinvoimalaitosten käyttöikää jatketaan.

(27) Ydinlaitoksen turvallisuuteen 
liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja 
komponenttien vanheneminen ja erityisesti 
käytännössä vaikeasti korvattavissa olevien 
osien, kuten reaktorin paineastioiden, 
haurastuminen asettaa luonnolliset rajansa 
ydinlaitoksen hyväksyttävän toiminnan 
jatkamiselle. Käyttöikä rajoittuu sekä 
turvallisuuden kannalta että taloudellisessa 
mielessä tyypillisesti 40 vuoteen 
kaupallisen käytön alkamisesta, minkä 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
ettei mahdollinen nykyisten 
ydinvoimalaitosten käyttöiän jatkaminen 
aseta työntekijöitä ja väestöä alttiiksi 
lisäriskeille. Tätä varten direktiiviä 
2009/71/Euratom olisi muutettava 
lisäämällä siihen uusia yhteisön laajuisia 
oikeudellisesti sitovia 
turvallisuustavoitteita 
valvontaviranomaisille ja luvanhaltijoille 
tapauksissa, joissa käytössä olevien 
ydinvoimalaitosten käyttöikää jatketaan. 
Komission on varmistettava, että 
jälkitoimenpiteiden kustannustehokkuus 
tarkastetaan huolellisesti riskit huomioon 
ottaen ja että EU:n rahoittamat 
toimenpiteet edistävät ydinturvallisuutta 
tukien ainoastaan turvallisuuden 
parantamista eikä vanhojen 
ydinvoimalaitosten muutostoimia, joiden 
tavoitteena on niiden toiminta-ajan 
pidentäminen.

Or. de
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Tarkistus 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ydinlaitoksen turvallisuuteen 
liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja 
komponenttien vanheneminen ja erityisesti 
käytännössä vaikeasti korvattavissa olevien 
osien, kuten reaktorin paineastioiden, 
haurastuminen asettaa luonnolliset rajansa 
ydinlaitoksen hyväksyttävän toiminnan 
jatkamiselle. Käyttöikä rajoittuu sekä 
turvallisuuden kannalta että taloudellisessa 
mielessä tyypillisesti 40 vuoteen 
kaupallisen käytön alkamisesta, minkä 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
ettei mahdollinen nykyisten 
ydinvoimalaitosten käyttöiän jatkaminen 
aseta työntekijöitä ja väestöä alttiiksi 
lisäriskeille. Tätä varten direktiiviä 
2009/71/Euratom olisi muutettava 
lisäämällä siihen uusia yhteisön laajuisia 
turvallisuustavoitteita 
valvontaviranomaisille ja luvanhaltijoille 
tapauksissa, joissa käytössä olevien 
ydinvoimalaitosten käyttöikää jatketaan.

(27) Ydinlaitoksen turvallisuuteen 
liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja 
komponenttien vanheneminen ja erityisesti 
käytännössä vaikeasti korvattavissa olevien 
osien, kuten reaktorin paineastioiden, 
haurastuminen asettaa luonnolliset rajansa 
ydinlaitoksen hyväksyttävän toiminnan 
jatkamiselle. Käyttöikä rajoittuu sekä 
turvallisuuden kannalta että taloudellisessa 
mielessä tyypillisesti 40 vuoteen 
kaupallisen käytön alkamisesta, minkä 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
ettei mahdollinen nykyisten 
ydinvoimalaitosten käyttöiän jatkaminen 
aseta työntekijöitä ja väestöä alttiiksi 
lisäriskeille. Tätä varten direktiiviä 
2009/71/Euratom olisi muutettava 
lisäämällä siihen uusia yhteisön laajuisia 
turvallisuustavoitteita 
valvontaviranomaisille ja luvanhaltijoille 
tapauksissa, joissa käytössä olevien 
ydinvoimalaitosten käyttöikää jatketaan.
Kun käyttöiän jatkamista haetaan, 
ydinlaitoksen olisi täytettävä samat 
turvallisuusvaatimukset kuin mitä uusilta 
ydinlaitoksilta edellytetään. Lisäksi on 
vahvistettava ydinlaitosten yleinen 
enimmäiskäyttöikä, jota on sovellettava 
kaikissa jäsenvaltioissa korkeamman 
turvallisuustason varmistamiseksi, 
sääntöjen yhdenmukaistamiseksi 
jäsenvaltioissa ja sen edistämiseksi, että 
ydinlaitoksista asteittain luopumiseen 
saadaan laadittua jäsennelty suunnitelma.

Or. en
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Tarkistus 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ydinlaitoksen turvallisuuteen 
liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja 
komponenttien vanheneminen ja erityisesti 
käytännössä vaikeasti korvattavissa olevien 
osien, kuten reaktorin paineastioiden, 
haurastuminen asettaa luonnolliset rajansa 
ydinlaitoksen hyväksyttävän toiminnan 
jatkamiselle. Käyttöaika rajoittuu sekä 
turvallisuuden kannalta että taloudellisessa 
mielessä tyypillisesti 40 vuoteen 
kaupallisen käytön alkamisesta, minkä
vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
ettei mahdollinen nykyisten 
ydinvoimalaitosten käyttöiän jatkaminen 
aseta työntekijöitä ja väestöä alttiiksi 
lisäriskeille. Tätä varten 
direktiiviä 2009/71/Euratom olisi 
muutettava lisäämällä siihen uusia yhteisön 
laajuisia turvallisuustavoitteita 
valvontaviranomaisille ja luvanhaltijoille 
tapauksissa, joissa käytössä olevien 
ydinvoimalaitosten käyttöikää jatketaan.

(27) Ydinlaitoksen turvallisuuteen 
liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja 
komponenttien vanheneminen ja erityisesti 
käytännössä vaikeasti korvattavissa olevien 
osien, kuten reaktorin paineastioiden, 
haurastuminen asettaa rajansa 
ydinlaitoksen hyväksyttävän toiminnan 
jatkamiselle. Käyttöaika rajoittuu sekä 
turvallisuuden kannalta että taloudellisessa 
mielessä tyypillisesti 25–40 vuoteen 
kaupallisen käytön alkamisesta. 
Ydinvoimalaitosten käyttöiän kasvaessa 
reaktoreita joudutaan pysäyttämään 
useammin, mikä vaikuttaa materiaalien 
kestävyyteen ja haurastuttaa niitä, kuten 
esimerkiksi reaktorin paineastioiden 
tapauksessa. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei 
mahdollinen nykyisten ydinvoimalaitosten 
käyttöiän jatkaminen aseta työntekijöitä ja 
väestöä alttiiksi lisäriskeille. Tätä varten 
direktiiviä 2009/71/Euratom olisi 
muutettava lisäämällä siihen uusia yhteisön 
laajuisia turvallisuustavoitteita 
valvontaviranomaisille ja luvanhaltijoille 
tapauksissa, joissa käytössä olevien 
ydinvoimalaitosten käyttöikää jatketaan.

Or. fr

Tarkistus 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale



PE529.779v01-00 28/109 AM\1019806FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(28) Uusien reaktorien suunnittelulta 
odotetaan selkeästi, että jo alkuperäisessä 
suunnitelmassa otetaan huomioon myös ne 
seikat, joita ei otettu huomioon aiempien 
reaktorisukupolvien suunnittelussa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 
ovat onnettomuustilanteita, joita ei katsota 
suunnitteluperusteisiksi onnettomuuksiksi 
mutta jotka otetaan huomioon laitoksen 
suunnitteluprosessissa parhaiden 
arviointimenetelmien mukaisesti ja joiden 
osalta radioaktiivisten aineiden päästöt 
pidetään hyväksyttävissä rajoissa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 
voivat käsittää vakavia 
onnettomuustilanteita.

(28) Uusien reaktorien suunnittelulta 
odotetaan selkeästi, että jo alkuperäisessä 
suunnitelmassa otetaan huomioon myös ne 
seikat, joita ei otettu huomioon aiempien 
reaktorisukupolvien suunnittelussa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 
ovat onnettomuustilanteita, joita ei katsota 
suunnitteluperusteisiksi onnettomuuksiksi 
mutta jotka otetaan huomioon laitoksen 
suunnitteluprosessissa parhaiden 
arviointimenetelmien mukaisesti ja joiden 
osalta radioaktiivisten aineiden päästöt 
pidetään hyväksyttävissä rajoissa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennusten 
on käsitettävä vakavia 
onnettomuustilanteita.

Or. en

Tarkistus 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Uusien reaktorien suunnittelulta 
odotetaan selkeästi, että jo alkuperäisessä 
suunnitelmassa otetaan huomioon myös ne 
seikat, joita ei otettu huomioon aiempien 
reaktorisukupolvien suunnittelussa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 
ovat onnettomuustilanteita, joita ei katsota 
suunnitteluperusteisiksi onnettomuuksiksi 
mutta jotka otetaan huomioon laitoksen 
suunnitteluprosessissa parhaiden 
arviointimenetelmien mukaisesti ja joiden 
osalta radioaktiivisten aineiden päästöt 
pidetään hyväksyttävissä rajoissa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 

(28) Uusien reaktorien suunnittelulta 
odotetaan selkeästi, että jo alkuperäisessä 
suunnitelmassa otetaan huomioon myös ne 
seikat, joita ei otettu huomioon aiempien 
reaktorisukupolvien suunnittelussa. 
Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 
ovat onnettomuustilanteita, joita ei katsota 
suunnitteluperusteisiksi onnettomuuksiksi 
mutta jotka otetaan huomioon laitoksen 
suunnitteluprosessissa parhaiden 
arviointimenetelmien mukaisesti ja joiden 
osalta radioaktiivisten aineiden päästöt 
pidetään hyväksyttävissä rajoissa. 
Oletettujen onnettomuuksien 
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voivat käsittää vakavia 
onnettomuustilanteita.

laajennuksien on käsitettävä vakavia 
onnettomuustilanteita.

Or. fr

Tarkistus 68
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Soveltamalla syvyyssuuntaista 
turvallisuusperiaatetta ydinlaitoksen 
organisatorisiin, käyttäytymiseen 
perustuviin ja suunnittelutoimiin voidaan 
varmistaa, että turvallisuustoiminnot 
jakautuvat useaan toisistaan 
riippumattomaan suojaamiseen tasoon, 
jolloin yhden toiminnon virheellinen 
toiminta tulee havaituksi ja korvautuu 
tarvittavilla toiminnoilla. Kunkin eri tason 
riippumaton toimivuus on 
syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun 
olennainen osa onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja niiden seurauksien 
lieventämistä, jos niitä tapahtuu.

(29) Soveltamalla syvyyssuuntaista 
turvallisuusperiaatetta ydinlaitoksen 
organisatorisiin, käyttäytymiseen 
perustuviin ja suunnittelutoimiin voidaan 
varmistaa, että turvallisuustoiminnot 
jakautuvat useaan toisistaan 
riippumattomaan suojaamiseen tasoon, 
jolloin yhden toiminnon virheellinen 
toiminta tulee havaituksi ja korvautuu tai 
korjataan tarvittavilla toiminnoilla. 
Kunkin eri tason riippumaton toimivuus on 
syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun 
olennainen osa onnettomuuksien 
ehkäisemistä, poikkeamien havaitsemista 
ja valvomista ja niiden seurauksien 
lieventämistä, jos niitä tapahtuu.

Or. en

Tarkistus 69
Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Three Mile Islandin ja Tšernobylin 
ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman 
ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti 
esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän 

(30) Three Mile Islandin ja Tšernobylin 
ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman 
ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti 
esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän 
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viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja 
ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta 
radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi 
uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin 
rakennusluvan hakĳan olisi osoitettava, 
että suunnittelu käytännössä rajoittaa 
reaktorisydämen vaurioitumisen 
vaikutukset suojarakennuksen sisälle. 
Luvanhakijan on toisin sanoen näytettävä 
toteen, että radioaktiivinen päästö 
suojarakennuksen ulkopuolelle on 
fyysisesti mahdoton tai että tällaisen 
päästön tapahtumista voidaan suurella 
luotettavuudella pitää äärimmäisen 
epätodennäköisenä.

viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja 
ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta 
radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi 
uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin 
rakennusluvan hakĳan olisi osoitettava, 
että suunnittelu käytännössä rajoittaa 
reaktorisydämen vaurioitumisen 
vaikutukset suojarakennuksen sisälle. 
Luvanhakijan on toisin sanoen näytettävä 
toteen, että radioaktiivinen päästö 
suojarakennuksen ulkopuolelle on 
fyysisesti mahdoton.

Or. lv

Tarkistus 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Three Mile Islandin ja Tšernobylin 
ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman 
ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti 
esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän 
viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja 
ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta 
radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi 
uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin 
rakennusluvan hakĳan olisi osoitettava, 
että suunnittelu käytännössä rajoittaa 
reaktorisydämen vaurioitumisen 
vaikutukset suojarakennuksen sisälle. 
Luvanhakijan on toisin sanoen näytettävä 
toteen, että radioaktiivinen päästö 
suojarakennuksen ulkopuolelle on 
fyysisesti mahdoton tai että tällaisen 
päästön tapahtumista voidaan suurella 
luotettavuudella pitää äärimmäisen 
epätodennäköisenä.

(30) Three Mile Islandin ja Tšernobylin 
ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman 
ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti 
esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän 
viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja 
ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta 
radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi 
uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin 
rakennusluvan hakĳan olisi osoitettava, 
että suunnittelu käytännössä rajoittaa 
reaktorisydämen vaurioitumisen 
vaikutukset suojarakennuksen sisälle. 
Luvanhakijan on toisin sanoen näytettävä 
toteen, että radioaktiivinen päästö 
suojarakennuksen ulkopuolelle on 
fyysisesti mahdoton.
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Or. en

Tarkistus 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Three Mile Islandin ja Tšernobylin 
ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman 
ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti 
esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän 
viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja 
ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta 
radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi 
uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin 
rakennusluvan hakĳan olisi osoitettava, 
että suunnittelu käytännössä rajoittaa 
reaktorisydämen vaurioitumisen 
vaikutukset suojarakennuksen sisälle. 
Luvanhakijan on toisin sanoen näytettävä 
toteen, että radioaktiivinen päästö 
suojarakennuksen ulkopuolelle on 
fyysisesti mahdoton tai että tällaisen 
päästön tapahtumista voidaan suurella 
luotettavuudella pitää äärimmäisen 
epätodennäköisenä.

(30) Three Mile Islandin ja Tšernobylin 
ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman 
ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti 
esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän 
viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja 
ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta 
radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi 
uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin 
rakennusluvan hakĳan olisi osoitettava, 
että suunnittelu käytännössä rajoittaa 
reaktorisydämen vaurioitumisen 
vaikutukset suojarakennuksen sisälle. 
Luvanhakijan on toisin sanoen näytettävä 
toteen, että radioaktiivinen päästö 
suojarakennuksen ulkopuolelle on 
fyysisesti mahdoton.

Or. fr

Tarkistus 72
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Direktiivi 2009/71/Euratom ei sisällä 
toimenpiteitä laitosalueen 
valmiusjärjestelyistä ja -toiminnasta, joilla 
on ratkaiseva merkitys ydinonnettomuuden 
seurausten lieventämisessä, kuten 
Fukushiman ydinonnettomuus osoitti. 
Neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom 
säädetään, että säteilyhätätilanteen 
sattuessa on välttämätöntä toteuttaa 
asianmukainen interventio 
radionuklidipäästöjen vähentämiseksi tai
estämiseksi sekä arvioida 
säteilyhätätilanteen seuraukset ja 
intervention tehokkuus ja tallentaa niitä 
koskevat tiedot. Lisäksi olisi oltava 
käytössä toimenpiteitä ympäristön ja 
väestön suojelua sekä seurantaa varten. 
Tarvitaan kuitenkin yksityiskohtaisempia 
säännöksiä laitosalueen 
valmiusjärjestelyistä ja -toiminnasta, jotta 
voidaan arvioida tilanteet, jotka voivat 
edellyttää laitosalueen 
suojelutoimenpiteitä, jotta torjuntaelimillä 
olisi yhteinen organisaatiorakenne ja 
koordinointi ja jotta voidaan varmistaa, että 
käytössä on riittävät voimavarat näiden 
tarvittavien suojelutoimenpiteiden 
soveltamiseksi myös äärimmäisissä 
tapauksissa.

(31) Direktiivi 2009/71/Euratom ei sisällä 
toimenpiteitä laitosalueen 
valmiusjärjestelyistä ja -toiminnasta, joilla 
on ratkaiseva merkitys ydinonnettomuuden 
seurausten lieventämisessä, kuten 
Fukushiman ydinonnettomuus osoitti. 
Neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom 
säädetään, että säteilyhätätilanteen 
sattuessa on välttämätöntä toteuttaa 
asianmukainen interventio 
radionuklidipäästöjen vähentämiseksi tai 
estämiseksi sekä arvioida 
säteilyhätätilanteen seuraukset ja 
intervention tehokkuus ja tallentaa niitä 
koskevat tiedot. On perustettava EU:n 
nopean toiminnan joukot, koska 
ydinonnettomuus voi vaikuttaa 
useampaan valtioon. Lisäksi olisi oltava 
käytössä toimenpiteitä ympäristön ja 
väestön suojelua sekä seurantaa varten. 
Tarvitaan kuitenkin yksityiskohtaisempia 
säännöksiä laitosalueen 
valmiusjärjestelyistä ja -toiminnasta, jotta 
voidaan arvioida tilanteet, jotka voivat 
edellyttää laitosalueen 
suojelutoimenpiteitä, jotta torjuntaelimillä 
olisi yhteinen organisaatiorakenne ja 
koordinointi ja jotta voidaan varmistaa, että 
käytössä on riittävät voimavarat näiden 
tarvittavien suojelutoimenpiteiden 
soveltamiseksi myös äärimmäisissä 
tapauksissa.

Or. fr

Tarkistus 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Stressitestit ovat osoittaneet, että 
kaikkien ydinturvallisuudesta vastaavien 
osapuolten välisillä tehostetuilla yhteistyö-
ja koordinointimekanismeilla on ratkaiseva 
merkitys. Vertaisarvioinnit ovat 
osoittautuneet hyväksi keinoksi rakentaa 
luottamusta pyrittäessä keräämään ja 
vaihtamaan kokemuksia ja varmistamaan 
yhteisten korkeiden 
ydinturvallisuusnormien soveltaminen. 
Direktiivin 2009/71/Euratom säännösten 
soveltamisala rajoittuu kuitenkin 
jäsenvaltioiden oikeudellisen, organisaatio-
ja valvontainfrastruktuurin itsearviointeihin 
ja kansainvälisiin vertaisarviointeihin, 
minkä vuoksi direktiivin soveltamisalaa 
olisi laajennettava sisällyttämällä siihen 
ydinlaitosten vertaisarvioinnit.

(32) Stressitestit ovat osoittaneet, että 
kaikkien ydinturvallisuudesta vastaavien 
osapuolten välisillä tehostetuilla yhteistyö-
ja koordinointimekanismeilla on ratkaiseva 
merkitys. Vertaisarvioinnit ovat 
osoittautuneet hyväksi keinoksi rakentaa 
luottamusta pyrittäessä keräämään ja 
vaihtamaan kokemuksia ja varmistamaan 
yhteisten korkeiden 
ydinturvallisuusnormien soveltaminen. 
Direktiivin 2009/71/Euratom säännösten 
soveltamisala rajoittuu kuitenkin 
jäsenvaltioiden oikeudellisen, organisaatio-
ja valvontainfrastruktuurin itsearviointeihin 
ja kansainvälisiin vertaisarviointeihin, 
minkä vuoksi direktiivin soveltamisalaa 
olisi laajennettava sisällyttämällä siihen 
ydinlaitosten vertaisarvioinnit. 
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden 
ja muiden sääntelyviranomaisista 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
osallistuttava näihin vertaisarviointeihin.

Or. fr

Tarkistus 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tässä direktiivissä otetaan käyttöön 
uusia säännöksiä ydinlaitosten 
itsearvioinneista ja vertaisarvioinneista, 
jotka perustuvat valikoituihin 
ydinturvallisuuskysymyksiin laitosten koko 
elinkaaren ajalta. Kansainvälisellä tasolla 
on jo vankkaa kokemusta vertaisarviointien 
tekemisestä ydinvoimalaitoksista. EU:n 
tasolla stressitesteistä saadut kokemukset 
osoittavat koordinoidun toiminnan arvon 

(33) Tässä direktiivissä otetaan käyttöön 
uusia säännöksiä ydinlaitosten 
itsearvioinneista ja vertaisarvioinneista, 
jotka perustuvat valikoituihin 
ydinturvallisuuskysymyksiin laitosten koko 
elinkaaren ajalta. Kansainvälisellä tasolla 
on jo vankkaa kokemusta vertaisarviointien 
tekemisestä ydinvoimalaitoksista. EU:n 
tasolla stressitesteistä saadut kokemukset 
osoittavat koordinoidun toiminnan arvon 
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EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
arvioinnissa ja tarkastelussa. Samanlaista 
mekanismia, joka perustuu 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja 
komission väliseen yhteistyöhön, olisi 
sovellettava tämän direktiivin 
tarkoituksiin. Tämän vuoksi 
asiantuntijaryhmissä, kuten ENSREGissä, 
koordinointitehtäviä hoitavat toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset voivat 
asiantuntemuksellaan osallistua tärkeiden 
turvallisuuskysymysten määrittelyyn ja 
kyseisten vertaisarviointien 
suorittamiseen. Jos jäsenvaltiot eivät 
yhdessä valitse yhtäkään aihetta, 
komission olisi valittava yksi tai useampi 
aihe vertaisarviointeja varten. Muiden 
sidosryhmien, kuten teknisten 
tukiorganisaatioiden (TSO), 
kansainvälisten tarkkailijoiden tai 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen voisi 
tuoda lisäarvoa vertaisarviointeihin.

EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
arvioinnissa ja tarkastelussa. Tämän vuoksi 
asiantuntijaryhmissä, kuten ENSREGissä, 
koordinointitehtäviä hoitavat toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset voivat 
asiantuntemuksellaan osallistua tärkeiden 
turvallisuuskysymysten määrittelyyn ja 
hyödyntää nykyisiä välineitä, kuten 
IAEA:n tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 75
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tässä direktiivissä otetaan käyttöön 
uusia säännöksiä ydinlaitosten 
itsearvioinneista ja vertaisarvioinneista, 
jotka perustuvat valikoituihin 
ydinturvallisuuskysymyksiin laitosten koko 
elinkaaren ajalta. Kansainvälisellä tasolla 
on jo vankkaa kokemusta vertaisarviointien 
tekemisestä ydinvoimalaitoksista. EU:n 
tasolla stressitesteistä saadut kokemukset 
osoittavat koordinoidun toiminnan arvon 
EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
arvioinnissa ja tarkastelussa. Samanlaista 
mekanismia, joka perustuu jäsenvaltioiden 

(33) Tässä direktiivissä otetaan käyttöön 
uusia säännöksiä ydinlaitosten 
itsearvioinneista ja vertaisarvioinneista, 
jotka perustuvat valikoituihin 
ydinturvallisuuskysymyksiin laitosten koko 
elinkaaren ajalta. Kansainvälisellä tasolla 
on jo vankkaa kokemusta vertaisarviointien 
tekemisestä ydinvoimalaitoksista. EU:n 
tasolla stressitesteistä saadut kokemukset 
osoittavat koordinoidun toiminnan arvon 
EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
arvioinnissa ja tarkastelussa. Euroopan 
parlamentin 14 päivänä maaliskuuta 2013 
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valvontaviranomaisten ja komission 
väliseen yhteistyöhön, olisi sovellettava 
tämän direktiivin tarkoituksiin. Tämän 
vuoksi asiantuntijaryhmissä, kuten 
ENSREGissä, koordinointitehtäviä hoitavat 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat 
asiantuntemuksellaan osallistua tärkeiden 
turvallisuuskysymysten määrittelyyn ja 
kyseisten vertaisarviointien suorittamiseen. 
Jos jäsenvaltiot eivät yhdessä valitse 
yhtäkään aihetta, komission olisi valittava 
yksi tai useampi aihe vertaisarviointeja 
varten. Muiden sidosryhmien, kuten 
teknisten tukiorganisaatioiden (TSO), 
kansainvälisten tarkkailijoiden tai 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen voisi 
tuoda lisäarvoa vertaisarviointeihin.

antamassa päätöslauselmassa Euroopan 
unionin ydinvoimalaitosten riski- ja 
turvallisuusarvioinneista (stressitesteistä) 
ja niihin liittyvistä toimista korostetaan, 
että stressitestit ovat puutteellisia ja että 
edes hyväksytty stressitesti ei takaa
ydinvoimalan turvallisuutta; parlamentin 
päätöslauselmassa ehdotetaan myös, että 
säännöllisen tarkastuksen on perustuttava 
yhteisiin turvallisuusstandardeihin. 
Samanlaista mekanismia, joka perustuu 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja 
komission väliseen yhteistyöhön, olisi 
sovellettava tämän direktiivin tarkoituksiin. 
Tämän vuoksi asiantuntijaryhmissä, kuten 
ENSREGissä, koordinointitehtäviä hoitavat 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat 
asiantuntemuksellaan osallistua tärkeiden 
turvallisuuskysymysten määrittelyyn ja 
kyseisten vertaisarviointien suorittamiseen. 
Jos jäsenvaltiot eivät yhdessä valitse 
yhtäkään aihetta, komission olisi valittava 
yksi tai useampi aihe vertaisarviointeja 
varten. Muiden sidosryhmien, kuten 
teknisten tukiorganisaatioiden (TSO), 
kansainvälisten tarkkailijoiden tai 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen voisi 
tuoda lisäarvoa vertaisarviointeihin.

Or. de

Tarkistus 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tässä direktiivissä otetaan käyttöön 
uusia säännöksiä ydinlaitosten 
itsearvioinneista ja vertaisarvioinneista, 
jotka perustuvat valikoituihin 
ydinturvallisuuskysymyksiin laitosten koko 

(33) Tässä direktiivissä otetaan käyttöön 
uusia säännöksiä ydinlaitosten 
itsearvioinneista ja vertaisarvioinneista, 
jotka perustuvat valikoituihin 
ydinturvallisuuskysymyksiin laitosten koko 
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elinkaaren ajalta. Kansainvälisellä tasolla 
on jo vankkaa kokemusta vertaisarviointien 
tekemisestä ydinvoimalaitoksista. EU:n 
tasolla stressitesteistä saadut kokemukset 
osoittavat koordinoidun toiminnan arvon 
EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
arvioinnissa ja tarkastelussa. Samanlaista 
mekanismia, joka perustuu jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten ja komission 
väliseen yhteistyöhön, olisi sovellettava 
tämän direktiivin tarkoituksiin. Tämän 
vuoksi asiantuntijaryhmissä, kuten 
ENSREGissä, koordinointitehtäviä hoitavat 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat 
asiantuntemuksellaan osallistua tärkeiden
turvallisuuskysymysten määrittelyyn ja 
kyseisten vertaisarviointien suorittamiseen. 
Jos jäsenvaltiot eivät yhdessä valitse 
yhtäkään aihetta, komission olisi valittava 
yksi tai useampi aihe vertaisarviointeja 
varten. Muiden sidosryhmien, kuten 
teknisten tukiorganisaatioiden (TSO), 
kansainvälisten tarkkailijoiden tai 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen voisi 
tuoda lisäarvoa vertaisarviointeihin.

elinkaaren ajalta. Kansainvälisellä tasolla 
on jo vankkaa kokemusta vertaisarviointien 
tekemisestä ydinvoimalaitoksista. EU:n 
tasolla stressitesteistä saadut kokemukset 
osoittavat koordinoidun toiminnan arvon 
EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
arvioinnissa ja tarkastelussa. Samanlaista 
mekanismia, joka perustuu jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten ja komission 
väliseen yhteistyöhön, olisi sovellettava 
pysyvästi tämän direktiivin tarkoituksiin. 
Tämän vuoksi asiantuntijaryhmissä, kuten 
ENSREGissä, koordinointitehtäviä hoitavat 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat 
asiantuntemuksellaan osallistua tärkeiden 
turvallisuuskysymysten määrittelyyn ja 
kyseisten vertaisarviointien suorittamiseen. 
Jos jäsenvaltiot eivät yhdessä valitse 
yhtäkään aihetta, komission olisi valittava 
yksi tai useampi aihe vertaisarviointeja 
varten. Muiden sidosryhmien, kuten 
teknisten tukiorganisaatioiden (TSO), 
kansainvälisten tarkkailijoiden tai 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen tuo 
lisäarvoa vertaisarviointeihin, minkä 
vuoksi niiden osallistuminen on 
välttämätöntä.

Or. fr

Tarkistus 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Kun otetaan huomioon 
päällekkäisyyksien vaara nykyisissä 
kansainvälisissä vertaisarvioinneissa sekä 
vaara riippumattomien kansallisten 
sääntelyviranomaisten työhön 
puuttumisesta, aihekohtaisten 
vertaisarviointien olisi perustuttava 
ENSREGin ja WENRAn tasolla saatuihin 
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kokemuksiin Fukushiman jälkeen 
toteutetuissa eurooppalaisissa 
turvallisuuden uudelleenarvioinneissa. 
Jäsenvaltioiden olisi annettava 
ENSREGin ja WENRAn tehtäväksi valita 
aiheet, organisoida aihekohtaiset 
vertaisarvioinnit, panna ne täytäntöön 
sekä toteuttaa jatkotoimet.

Or. en

Tarkistus 78
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Olisi otettava käyttöön 
tarkoituksenmukainen seurantamekanismi, 
jonka avulla voidaan varmistaa 
vertaisarviointien asianmukainen toteutus. 
Vertaisarviointien pitäisi auttaa 
parantamaan yksittäisten ydinlaitosten 
turvallisuutta ja laatimaan yleisiä teknisiä 
turvallisuussuosituksia ja suuntaviivoja 
noudatettaviksi kaikkialla unionissa.

(35) Olisi otettava käyttöön 
tarkoituksenmukainen seurantamekanismi, 
jonka avulla voidaan varmistaa jo 
suoritettujen stressitestien ja tulevien 
vertaisarviointien asianmukainen toteutus. 
Vertaisarviointien pitäisi auttaa 
parantamaan yksittäisten ydinlaitosten 
turvallisuutta ja laatimaan yleisiä teknisiä 
turvallisuussuosituksia ja oikeudellisesti 
sitovia suuntaviivoja noudatettaviksi 
kaikkialla unionissa. Komission on 
varmistettava johdonmukaisesti 
käyttämällä kaikkia sen käytettävissä 
olevia välineitä, että stressitestien ja 
vertaisarviointien pohjalta annettavia 
suosituksia sovelletaan välittömästi 
ydinturvallisuuden parantamiseen ja 
tarkastetaan jälkitoimenpiteiden 
kustannustehokkuus riskit huomioon 
ottaen. Komission on varmistettava, että 
parannustoimien kustannukset tulevat 
täysimääräisesti ydinvoimaloiden eikä 
veronmaksajien maksettaviksi.

Or. de
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Tarkistus 79
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Olisi otettava käyttöön 
tarkoituksenmukainen seurantamekanismi, 
jonka avulla voidaan varmistaa 
vertaisarviointien asianmukainen toteutus. 
Vertaisarviointien pitäisi auttaa 
parantamaan yksittäisten ydinlaitosten 
turvallisuutta ja laatimaan yleisiä teknisiä 
turvallisuussuosituksia ja suuntaviivoja 
noudatettaviksi kaikkialla unionissa.

(35) Olisi otettava käyttöön 
tarkoituksenmukainen seurantamekanismi, 
jonka avulla voidaan varmistaa 
vertaisarviointien asianmukainen toteutus. 
Vertaisarviointien pitäisi auttaa 
parantamaan yksittäisten ydinlaitosten 
turvallisuutta erilaisten sovellusten 
yhteydessä ja laatimaan yleisiä teknisiä 
turvallisuussuosituksia ja suuntaviivoja 
noudatettaviksi kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä 
vertaisarviointeihin perustuvien teknisten 
suositusten täytäntöönpanossa, se pyytää 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, jotka eivät ole 
vertaisarvioinnin kohteena, järjestämään 
ja suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 81
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä vertaisarviointeihin 
perustuvien teknisten suositusten 
täytäntöönpanossa, se pyytää niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, jotka eivät ole 
vertaisarvioinnin kohteena, järjestämään ja 
suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

(36) Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä vertaisarviointeihin 
perustuvien teknisten suositusten 
täytäntöönpanossa, se pyytää niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, jotka eivät ole 
vertaisarvioinnin kohteena, järjestämään ja 
suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
tarvittavista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän direktiivin 2 luvun 2 jaksoon 
”Erityiset velvollisuudet” sisältyvien 
säännösten sovellettavuus riippuu siitä, 
minkä tyyppisiä ydinlaitoksia jäsenvaltion 
alueella on. Pannessaan näitä säännöksiä 
täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 
jäsenvaltioiden olisi näin ollen otettava 
huomioon suunnittelemiensa tai 
käyttämiensä ydinlaitosten erityisiin 
tyyppeihin liittyvät riskit. 

(39) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän direktiivin 2 luvun 2 jaksoon 
”Erityiset velvollisuudet” sisältyvien 
säännösten sovellettavuus riippuu siitä, 
minkä tyyppisiä ydinlaitoksia jäsenvaltion 
alueella on. Pannessaan näitä säännöksiä 
täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 
jäsenvaltioiden olisi näin ollen otettava 
huomioon suunnittelemiensa tai 
käyttämiensä ydinlaitosten erityisiin 
tyyppeihin liittyvät riskit.
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Suhteellisuusperiaate koskee erityisesti 
niitä jäsenvaltioita, jotka pitävät 
hallussaan vain pientä määrää ydin- ja 
radioaktiivisia aineita esimerkiksi 
pienempien tutkimusreaktorien käyttöä 
varten, jolloin vakavista onnettomuuksista 
aiheutuvat vaikutukset eivät olisi 
verrattavissa ydinvoimalaitosten 
onnettomuuksista aiheutuviin 
vaikutuksiin.

Or. fr

Tarkistus 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Ne tämän direktiivin säännökset, jotka 
perustuvat ydinlaitosten olemassaoloon, eli 
säännökset, jotka koskevat luvanhaltijan 
velvoitteita, ydinlaitoksille asetettuja uusia 
erityisvaatimuksia ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyjä ja –toimintaa, eivät ole 
sovellettavissa jäsenvaltioihin, joissa ei ole 
tässä direktiivissä määriteltyjä 
ydinlaitoksia. Näiden jäsenvaltioiden ei 
tarvitse saattaa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panna täytäntöön 
vaatimusta seuraamuksien määräämisestä 
osapuolille, jotka eivät noudata tätä 
direktiiviä. Muut tämän direktiivin 
säännökset olisi saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja pantava 
täytäntöön kansallisia olosuhteita 
vastaavalla tavalla ja ottaen huomioon se, 
ettei näissä jäsenvaltioissa ole 
ydinlaitoksia, mutta samalla varmistaen, 
että hallitus tai toimivaltaiset viranomaiset 
kiinnittävät asianmukaista huomiota 

(40) Ne tämän direktiivin säännökset, jotka 
perustuvat ydinlaitosten olemassaoloon, eli 
säännökset, jotka koskevat luvanhaltijan 
velvoitteita, ydinlaitoksille asetettuja uusia 
erityisvaatimuksia ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyjä ja –toimintaa, eivät ole 
sovellettavissa jäsenvaltioihin, joissa ei ole 
tässä direktiivissä määriteltyjä 
ydinlaitoksia. Näiden jäsenvaltioiden ei 
tarvitse saattaa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panna täytäntöön 
vaatimusta seuraamuksien määräämisestä 
osapuolille, jotka eivät noudata tätä 
direktiiviä. Muut tämän direktiivin 
säännökset olisi saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja pantava 
täytäntöön kansallisia olosuhteita 
vastaavalla tavalla ja ottaen huomioon se, 
ettei näissä jäsenvaltioissa ole 
ydinlaitoksia, mutta samalla varmistaen, 
että hallitus tai toimivaltaiset viranomaiset 
kiinnittävät asianmukaista huomiota 
ydinturvallisuuteen. Sellaisilla 
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ydinturvallisuuteen. jäsenvaltioilla, joiden alueella ei ole 
ydinlaitoksia, on oikeus osallistua 
naapurijäsenvaltioiden arviointitoimiin.

Or. fr

Tarkistus 84
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Direktiivin 2009/71/Euratom mukaan 
jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen 
kansallinen oikeudellinen, valvonta- ja 
organisaatiokehys, jäljempänä ’kansallinen 
kehys’, ja pidettävä sitä yllä. Sen 
määrittäminen, miten kansallisen kehyksen 
säännökset vahvistetaan ja mitä välinettä 
käyttäen niitä sovelletaan, kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan.

(41) Direktiivin 2009/71/Euratom mukaan 
jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen 
kansallinen oikeudellinen, valvonta- ja 
organisaatiokehys, jäljempänä ’kansallinen 
kehys’, ja pidettävä sitä yllä. Sen 
määrittäminen, miten kansallisen kehyksen 
säännökset vahvistetaan ja mitä välinettä 
käyttäen niitä sovelletaan, kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja Euroopan 
komissio valvoo niiden asianmukaista 
saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. fr

Tarkistus 85
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Demokratian tukemiseksi on 
ydinenergiaa ja erityisesti 
ydinturvallisuutta käsiteltävä EU:n 
perussopimusten puitteissa tavallista 
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lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 86
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -2 alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/71/Euratom
1 artikla – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-2) Muutetaan 1 artiklan b alakohta 
seuraavasti:

b) varmistaa, että jäsenvaltiot huolehtivat 
asianmukaisista kansallisista
järjestelyistä, joilla turvataan 
ydinturvallisuuden korkea taso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ydinlaitosten ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta.

ˮb) varmistaa, että jäsenvaltiot huolehtivat 
kaikista järjestelyistä, joilla turvataan 
ydinturvallisuuden korkein taso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ydinlaitosten ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta.ˮ

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FI:PDF)

Tarkistus 87
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
1 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

ˮc) varmistaa, että jäsenvaltiot säätävät ˮc) varmistaa, että jäsenvaltiot säätävät 
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asianmukaisista kansallisista
järjestelyistä, jotta ydinlaitosten 
suunnittelusta, sijoituspaikan valinnasta, 
rakentamisesta, käyttöönotosta, käytöstä ja 
käytöstäpoistosta voidaan huolehtia siten, 
että estetään luvattomat radioaktiiviset 
päästöt.”

kaikista järjestelyistä, jotta ydinlaitosten 
suunnittelusta, sijoituspaikan valinnasta, 
rakentamisesta, käyttöönotosta, käytöstä, 
valvonnasta, parantamisesta ja 
käytöstäpoistosta voidaan huolehtia siten, 
että estetään radioaktiiviset päästöt.”

Or. fr

Tarkistus 88
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/71/Euratom
1 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 1 artiklaan alakohta 
seuraavasti:

d) edistää ja tukea 
ydinturvallisuuskulttuuria

Or. en

Tarkistus 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -4 alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-4) Muutetaan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2) ”ydinturvallisuudella” asianmukaisia 
käyttöolosuhteita, onnettomuuksien 

ˮ2) ”ydinturvallisuudella” asianmukaisia 
käyttöolosuhteita, onnettomuuksien 
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ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lieventämistä niin, että 
työntekijöitä ja väestöä suojellaan 
ydinlaitoksien ionisoivan säteilyn
aiheuttamilta vaaroilta;

ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lieventämistä niin, että 
työntekijöitä ja väestöä sekä ympäristöä 
suojellaan ydinlaitoksien aiheuttamilta
säteilyriskeiltä;ˮ

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FI:PDF)

Perustelu

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

Tarkistus 90
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’poikkeavalla tapahtumalla’ mitä tahansa 
tahatonta tapahtumaa, jonka seuraukset tai 
potentiaaliset seuraukset eivät ole 
merkityksettömiä suojelun tai 
ydinturvallisuuden kannalta;

7. ’poikkeavalla tapahtumalla’ mitä tahansa 
tahatonta tapahtumaa, jonka seuraukset tai 
potentiaaliset seuraukset saattavat 
vaarantaa suojelun tai ydinturvallisuuden;

Or. fr

Tarkistus 91
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’onnettomuudella’ ennakoimatonta 
tapahtumaa, mukaan lukien käyttövirheet, 
laitevauriot ja muut häiriöt, jonka 
seuraukset tai potentiaaliset seuraukset 
eivät ole merkityksettömiä suojelun tai 
ydinturvallisuuden kannalta;

8. ’onnettomuudella’ ennakoimatonta 
tapahtumaa, mukaan lukien käyttövirheet, 
laitevauriot ja muut häiriöt, jonka 
seuraukset tai potentiaaliset seuraukset 
saattavat vaarantaa suojelun tai 
ydinturvallisuuden;

Or. fr

Tarkistus 92
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. ’onnettomuustilanteella’ sellaista 
poikkeamaa tavallisista 
toimintaolosuhteista, joka on 
harvinaisempi ja vakavampi kuin 
odotettavissa oleva käyttöhäiriö ja joka 
käsittää suunnitteluperusteiset 
onnettomuudet ja oletettujen 
onnettomuuksien laajennukset;

Or. en

Tarkistus 93
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. ’käytännössä poissuljetulla’ sitä, että 
tietyn tilanteen ilmeneminen on 
mahdotonta tai sitä voidaan suurella 
luotettavuudella pitää äärimmäisen 
epätodennäköisenä;

11. ’käytännössä poissuljetulla’ sitä, että 
tietyn tilanteen ilmeneminen on 
mahdotonta;

Or. fr

Tarkistus 94
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’käytännöllisin toimenpitein 
mahdollisella’ sitä, että hyvän teknisen 
käytännön asettamien vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ydinlaitoksen 
suunnittelussa, käyttöönotossa, käytössä tai 
käytöstäpoistossa olisi edelleen pyrittävä 
lisäämään turvallisuutta ja vähentämään 
riskejä toimenpiteillä, jotka olisi 
toteutettava, jollei niiden voida osoittaa 
olevan selvästi suhteettomia niiden 
turvallisuushyötyyn nähden;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 95
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’käytännöllisin toimenpitein 
mahdollisella’ sitä, että hyvän teknisen 
käytännön asettamien vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ydinlaitoksen 
suunnittelussa, käyttöönotossa, käytössä tai 
käytöstäpoistossa olisi edelleen pyrittävä 
lisäämään turvallisuutta ja vähentämään 
riskejä toimenpiteillä, jotka olisi 
toteutettava, jollei niiden voida osoittaa 
olevan selvästi suhteettomia niiden 
turvallisuushyötyyn nähden;

12. ’käytännöllisin toimenpitein 
mahdollisella’ sitä, että hyvän teknisen 
käytännön asettamien vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ydinlaitoksen 
suunnittelussa, käyttöönotossa, käytössä tai 
käytöstäpoistossa olisi edelleen pyrittävä 
lisäämään turvallisuutta ja vähentämään 
riskejä toimenpiteillä, jotka olisi 
toteutettava, jollei kansallisen 
sääntelyviranomainen salli sitä, että
niiden voidaan osoittaa olevan selvästi 
suhteettomia niiden turvallisuushyötyyn 
nähden;

Or. en

Tarkistus 96
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’käytännöllisin toimenpitein 
mahdollisella’ sitä, että hyvän teknisen 
käytännön asettamien vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ydinlaitoksen 
suunnittelussa, käyttöönotossa, käytössä tai 
käytöstäpoistossa olisi edelleen pyrittävä 
lisäämään turvallisuutta ja vähentämään 
riskejä toimenpiteillä, jotka olisi 

12. ’käytännöllisin toimenpitein 
mahdollisella’ sitä, että hyvän teknisen 
käytännön asettamien vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ydinlaitoksen 
suunnittelussa, käyttöönotossa, käytössä tai 
käytöstäpoistossa olisi edelleen pyrittävä 
lisäämään turvallisuutta ja vähentämään 
riskejä toimenpiteillä, jotka olisi 
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toteutettava, jollei niiden voida osoittaa 
olevan selvästi suhteettomia niiden 
turvallisuushyötyyn nähden;

toteutettava, mikäli ne tuottavat 
jonkinlaista turvallisuushyötyä;

Or. fr

Tarkistus 97
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’suunnitteluperusteilla’ erilaisia 
tilanteita ja tapahtumia, jotka on 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti 
nimenomaisesti otettu huomioon 
ydinlaitoksen suunnittelussa, jotta laitos 
voi kestää nämä tilanteet ja tapahtumat 
turvallisuusjärjestelmien suunnitellun 
käytön avulla ylittämättä sallittuja rajoja;

13. ’suunnitteluperusteilla’ erilaisia 
tilanteita ja tapahtumia sekä niiden 
kumulaatioita, jotka on vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti nimenomaisesti 
otettu huomioon ydinlaitoksen 
suunnittelussa, jotta laitos voi kestää nämä 
tilanteet ja tapahtumat;

Or. fr

Tarkistus 98
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. ’suunnitteluperusteisella 
onnettomuudella’ onnettomuustilanteita, 
joiden varalta laitos on suunniteltu
vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja 
joiden osalta polttoaineeseen kohdistuva 

14. ’suunnitteluperusteisella 
onnettomuudella’ onnettomuutta, joka 
aiheuttaa onnettomuustilanteita, joita 
varten laitos on suunniteltu vahvistettujen 
suunnittelua koskevien perusteiden ja 
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vaurio ja radioaktiivisten aineiden päästöt 
pysyvät sallituissa rajoissa;

konservatiivisten menettelyjen mukaisesti 
ja joiden osalta radioaktiivisten aineiden 
päästöt pysyvät hyväksytyissä rajoissa;

Or. en

Tarkistus 99
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. ’suunnitteluperusteet ylittävällä 
onnettomuudella’ onnettomuutta, joka on 
mahdollinen mutta jota ei ole täysin otettu 
huomioon suunnittelussa, koska sitä 
pidetään liian epätodennäköisenä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. ’suunnitteluperusteet ylittävällä 
onnettomuudella’ onnettomuutta, joka on 
mahdollinen mutta jota ei ole täysin otettu 
huomioon suunnittelussa, koska sitä 
pidetään liian epätodennäköisenä;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 101
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. ’oletettujen onnettomuuksien 
laajennuksilla’ onnettomuustilanteita, 
joita ei katsota suunnitteluperusteisiksi 
onnettomuuksiksi mutta jotka otetaan 
huomioon laitoksen 
suunnitteluprosessissa parhaiden 
arviointimenetelmien mukaisesti ja joiden 
osalta radioaktiivisten aineiden päästöt 
pidetään hyväksyttävissä rajoissa. 
Oletettujen onnettomuuksien 
laajennukset voivat käsittää vakavia 
onnettomuustilanteita;

Or. en

Tarkistus 102
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. ’todentamisella’ tutkintaprosessia, 
jossa varmistetaan, että järjestelmään 
vaiheeseen kuuluvat tuotteet, 
järjestelmäkomponentit, menetelmät, 
laskentavälineet, tietokoneohjelmat, 
kehittäminen ja tuotanto täyttävät kaikki 
edellisen vaiheen vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 103
Elena Băsescu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen 
kansallinen oikeudellinen, valvonta- ja 
organisaatiokehys, jäljempänä ’kansallinen 
kehys’, ja pidettävä sitä yllä; sen avulla 
jaetaan vastuut ja huolehditaan 
asianomaisten valtion viranomaisten 
välisestä koordinoinnista. Kansallisessa 
kehyksessä on säädettävä erityisesti 
seuraavista:”;

1. Jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen 
kansallinen oikeudellinen, valvonta-, 
hallinto- ja organisaatiokehys, jäljempänä 
’kansallinen kehys’, ja pidettävä sitä yllä; 
sen avulla jaetaan vastuut ja huolehditaan 
asianomaisten valtion viranomaisten 
välisestä koordinoinnista. Kansallisessa 
kehyksessä on säädettävä erityisesti 
seuraavista:”;

Or. ro

Tarkistus 104
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/71/Euratom
4 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(d a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista kehystä ylläpidetään ja 
tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä 
hankittujen kokemusten, toiminnassa 
olevia laitoksia koskevista 
turvallisuusanalyyseistä saatujen 
näkemysten, teknologian kehittymisen ja 
turvallisuutta koskevan tutkimustoiminnan 
tulosten perusteella, kun tällaisia on 
saatavilla ja kun sillä on asian kannalta 

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista kehystä ylläpidetään ja 
parannetaan säännöllisesti ja heti kun
laitosten käytöstä hankittuja kokemuksia, 
toiminnassa olevia laitoksia koskevista 
turvallisuusanalyyseistä saatuja 
näkemyksiä sekä teknologian kehittymisen 
ja turvallisuutta koskevan 
tutkimustoiminnan tuloksia on saatavilla.”
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merkitystä.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FI:PDF)

Tarkistus 105
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on toiminnallisesti erotettu muista 
julkisista tai yksityisistä tahoista, jotka 
liittyvät ydinenergian edistämiseen tai 
käyttöön taikka sähköntuotantoon;

a) on oikeudellisesti ja toiminnallisesti 
erotettu muista julkisista tai yksityisistä 
tahoista, jotka liittyvät ydinenergian 
edistämiseen tai käyttöön taikka 
sähköntuotantoon;

Or. en

Tarkistus 106
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

on toiminnallisesti erotettu muista 
julkisista tai yksityisistä tahoista, jotka 
liittyvät ydinenergian edistämiseen tai 
käyttöön taikka sähköntuotantoon;

on toiminnallisesti ja oikeudellisesti 
erotettu muista julkisista tai yksityisistä 
tahoista, jotka liittyvät ydinenergian 
edistämiseen tai käyttöön taikka 
sähköntuotantoon;

Or. nl
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Tarkistus 107
Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) saa käyttöönsä omat asianmukaiset 
budjettimäärärahat ja toteuttaa itsenäisesti 
sille osoitettua talousarviota. 
Rahoitusmekanismi ja 
talousarviomenettely on määriteltävä 
selkeästi kansallisessa kehyksessä;

d) saa käyttöönsä omat asianmukaiset 
budjettimäärärahat ja toteuttaa itsenäisesti 
sille osoitettua talousarviota. 
Rahoitusmekanismi ja 
talousarviomenettely on määriteltävä 
selkeästi kansallisessa kehyksessä, jonka 
on sisällettävä säännökset riittävän uuden 
tietämyksen lisäämisestä ja nykyisen 
tietämyksen, asiantuntemuksen ja taitojen 
hallinnoinnista;

Or. en

Tarkistus 108
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) nimittää johtavaan asemaan (ylin 
johto ja alempi johto) henkilöitä, joilla on 
tarvittava pätevyys, kokemus ja 
asiantuntemus mutta jotka eivät ole 
toimineet johtavassa asemassa vähintään 
10 vuoteen muissa julkisissa tai 
yksityisissä yksiköissä, joiden tehtävänä 
on ydinenergian edistäminen, tuotanto tai 
käyttö;

Or. fr
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Tarkistus 109
Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus;

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus, jotta se voi 
hoitaa velvoitteensa ja hyödyntää ulkoisia 
tieteellisiä ja teknisiä resursseja sekä niitä 
tukevaa asiantuntemusta siinä määrin, 
jonka katsotaan olevan välttämätöntä sen 
valvontatehtävien tukemiseksi sekä 
valvontamenettelyiden avoimuutta, 
riippumattomuutta ja yhtenäisyyttä 
koskevien periaatteiden noudattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 110
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus;

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla kokonaisuudessaan ja 
varsinkin sen poliittisesti nimitetyillä 
hallintoneuvoston jäsenillä, on tarvittava 
pätevyys, kokemus ja asiantuntemus;

Or. en
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Tarkistus 111
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus;

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus, varmistaa sen 
jatkuvan koulutuksen ja takaa sen 
riippumattomuuden kaikista mahdollisista 
eturistiriidoista;

Or. fr

Tarkistus 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltainen sääntelyviranomainen 
on perustettavan turvallisuutta ja 
valvontaa tarkastelevan riippumattoman 
ja itsenäisen eurooppalaisen 
kattojärjestön jäsen. Järjestön ainoa 
tavoite on yleisen turvallisuuden 
varmistaminen. Kattojärjestö koostuu 
riippumattomista ja teknisesti soveltuvista 
asiantuntijoista ja sillä on riittävästi 
toimivaltaa laatia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimia, joilla taataan korkein 
mahdollinen ydinturvallisuustaso 
unionissa.

Or. en
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Tarkistus 113
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisessa 
sääntelyviranomaisessa toimeenpanosta 
vastaavat henkilöt nimitetään selkeästi 
määritettyjen menettelyjen ja nimittämistä 
koskevien vaatimusten mukaisesti. Heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään 
toimikautensa aikana erityisesti jos he 
eivät täytä tässä artiklassa esitettyä 
riippumattomuuden vaatimusta tai heidät 
on kansallisen lain mukaisesti todettu 
syylliseksi väärinkäytökseen. On 
määritettävä asianmukainen varoaika 
tehtävissä, joissa on eturistiriitojen 
mahdollisuus.

Or. en

Tarkistus 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatia, että luvanhaltija noudattaa 
kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä ja 
asianomaisen luvan ehtoja;

b) vaatia, että luvanhaltija noudattaa 
kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä ja 
asianomaisen luvan ehtoja; jos 
luvanhaltija ei noudata 
turvallisuusmääräyksiä, 
sääntelyviranomaisella on mahdollisuus 
saada luvanhaltija lopettamaan 
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toimintansa;

Or. en

Tarkistus 115
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ryhtyä noudattamisen varmistamiseksi 
viranomaistoimenpiteisiin, mukaan lukien 
ydinlaitoksen toiminnan keskeyttäminen 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
kansallisessa kehyksessä määriteltyjen 
edellytyksen mukaisesti.

e) ryhtyä noudattamisen varmistamiseksi 
viranomaistoimenpiteisiin, mukaan lukien 
9 artiklan a kohdan mukaiset 
seuraamukset ja ydinlaitoksen toiminnan 
keskeyttäminen 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kansallisessa kehyksessä 
määriteltyjen edellytyksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 116
Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 3 kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) huolehtia asianmukaisista edellytyksistä 
tutkimus- ja kehittämistoimille, jotka ovat 
tarpeen tarvittavan tietopohjan 
kehittämiseksi sekä sääntelyprosessin 
asiantuntemuksen hallinnoinnin 
tukemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
päävastuu ydinlaitoksen 
ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla. 
Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voida 
delegoida.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
yksinomainen vastuu ydinlaitoksen 
ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla. 
Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voida 
delegoida. Ydinlaitoksen haltijoiden ja 
ydinjätteen luvanhaltijoiden on oltava 
täysin vakuutettuja ja niiden on katettava 
täysimääräisesti kaikki vakuutusmaksut ja 
vahingonkorvausvastuu ja ihmisille ja 
ympäristölle onnettomuuksista seuraavat 
haitat.

Or. en

Tarkistus 118
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
päävastuu ydinlaitoksen 
ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla. 
Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voida 
delegoida.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
vastuu ydinlaitoksen ydinturvallisuudesta 
on kokonaisuudessaan sen 
suunnittelijalla ja luvanhaltijalla. Tätä 
luvanhaltijan vastuuta ei voida delegoida.

Or. fr
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Tarkistus 119
Elena Băsescu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys edellyttää, että 
luvanhaltijat toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen valvonnassa 
säännöllisesti arvioivat ja valvovat ja, siinä 
määrin kuin se on käytännöllisin 
toimenpitein mahdollista, jatkuvasti 
parantavat ydinlaitostensa 
ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.”;

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys edellyttää, että 
luvanhaltijat toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen valvonnassa 
säännöllisesti arvioivat ja valvovat ja
jatkuvasti parantavat ydinlaitostensa 
ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.”;

Or. ro

Tarkistus 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys edellyttää, että 
luvanhaltijat toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen valvonnassa 
säännöllisesti arvioivat ja valvovat ja, siinä 
määrin kuin se on käytännöllisin 
toimenpitein mahdollista, jatkuvasti 
parantavat ydinlaitostensa 
ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys edellyttää, että 
luvanhaltijat toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen valvonnassa 
säännöllisesti arvioivat ja valvovat ja 
jatkuvasti parantavat ydinlaitostensa 
ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.
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Or. en

Tarkistus 121
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys edellyttää, että 
luvanhaltijat toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen valvonnassa 
säännöllisesti arvioivat ja valvovat ja, siinä 
määrin kuin se on käytännöllisin 
toimenpitein mahdollista, jatkuvasti 
parantavat ydinlaitostensa 
ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys edellyttää, että 
luvanhaltijat toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen valvonnassa 
säännöllisesti arvioivat ja valvovat ja 
jatkuvasti parantavat ydinlaitostensa 
ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

Or. fr

Tarkistus 122
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön johtamisjärjestelmiä, joissa 
ydinturvallisuus on asianmukaisesti 
etusijalla ja jotka toimivaltainen 
valvontaviranomainen todentaa 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön johtamisjärjestelmiä, joissa 
ydinturvallisuus on asianmukaisesti 
etusijalla ja joissa edistetään ja 
vahvistetaan ydinturvallisuuskulttuuria ja 
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säännöllisesti. jotka toimivaltainen valvontaviranomainen 
todentaa säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 123
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä 
riittävät taloudelliset voimavarat ja 
riittävän henkilöstön, jolla on 
asianmukainen pätevyys, asiantuntemus ja 
taidot, jotta nämä täyttävät tämän artiklan 1 
– 4 a kohdan ja tämän direktiivin 8 a –
8 d artiklan mukaiset ydinlaitoksen 
ydinturvallisuutta koskevat velvoitteensa. 
Nämä velvoitteet koskevat myös 
alihankkijoita.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä 
riittävät taloudelliset voimavarat ja 
riittävän henkilöstön, jolla on 
asianmukainen pätevyys, asiantuntemus ja 
taidot, jotta nämä täyttävät tämän artiklan 1 
– 4 a kohdan ja tämän direktiivin 8 a –
8 d artiklan mukaiset ydinlaitoksen 
ydinturvallisuutta koskevat velvoitteensa, 
myös sen käytöstäpoiston aikana ja sen 
jälkeen. Nämä velvoitteet koskevat myös 
alihankkijoita.

Or. fr

Tarkistus 124
Elena Băsescu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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kansallinen kehys velvoittaa kaikki 
osapuolet huolehtimaan järjestelyistä 
sellaisen henkilöstönsä koulutusta ja 
harjoituksia varten, jolla on ydinlaitosten 
ydinturvallisuuteen ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan 
liittyviä vastuita, jotta voidaan kehittää, 
ylläpitää ja parantaa ajantasaista ja 
keskinäisesti tunnustettua 
ydinturvallisuusalan asiantuntemusta ja 
taitoja.

kansallinen kehys velvoittaa kaikki 
osapuolet huolehtimaan järjestelyistä 
sellaisen henkilöstönsä koulutusta, 
jatkokoulutusta ja harjoituksia varten, jolla 
on ydinlaitosten ydinturvallisuuteen ja 
laitosalueen valmiusjärjestelyihin ja -
toimintaan liittyviä vastuita, jotta voidaan 
kehittää, ylläpitää ja parantaa ajantasaista 
ja keskinäisesti tunnustettua 
ydinturvallisuusalan asiantuntemusta ja 
taitoja.

Or. ro

Tarkistus 125
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa kaikki 
osapuolet huolehtimaan järjestelyistä 
sellaisen henkilöstönsä koulutusta ja 
harjoituksia varten, jolla on ydinlaitosten 
ydinturvallisuuteen ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan 
liittyviä vastuita, jotta voidaan kehittää, 
ylläpitää ja parantaa ajantasaista ja 
keskinäisesti tunnustettua 
ydinturvallisuusalan asiantuntemusta ja 
taitoja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa kaikki 
osapuolet huolehtimaan järjestelyistä 
sellaisen henkilöstönsä – alihankkijat 
mukaan lukien – koulutusta ja harjoituksia 
varten, jolla on ydinlaitosten 
ydinturvallisuuteen ja laitosalueen 
valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan 
liittyviä vastuita, jotta voidaan kehittää, 
ylläpitää ja parantaa ajantasaista ja 
keskinäisesti tunnustettua 
ydinturvallisuusalan asiantuntemusta ja 
taitoja.

Or. fr

Tarkistus 126
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinlaitosten ydinturvallisuudesta ja siihen 
liittyvistä riskeistä annetaan nopeasti 
ajantasaiset tiedot työntekijöiden ja väestön 
saataville kiinnittäen erityistä huomiota 
ydinlaitosten lähistöllä asuviin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinlaitosten ydinturvallisuudesta ja siihen 
liittyvistä riskeistä annetaan nopeasti 
ajantasaiset tiedot työntekijöiden ja väestön 
saataville kiinnittäen erityistä huomiota 
ydinlaitosten lähistöllä asuviin. Kattavampi 
ja avoimempi yhteydenpito on 
varmistettava säännöllisellä EU:n 
kansalaisten tiedottamisella ja 
kuulemisella.

Or. de

Tarkistus 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinlaitosten ydinturvallisuudesta ja siihen 
liittyvistä riskeistä annetaan nopeasti
ajantasaiset tiedot työntekijöiden ja väestön 
saataville kiinnittäen erityistä huomiota 
ydinlaitosten lähistöllä asuviin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinlaitosten ydinturvallisuudesta ja siihen 
liittyvistä riskeistä annetaan 
reaaliaikaisesti ajantasaiset tiedot 
työntekijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja 
väestön saataville kiinnittäen erityistä 
huomiota ydinlaitosten lähistöllä asuviin.

Or. fr
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Tarkistus 128
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien tilanteissa.

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa 
merkittävät tapahtumat, kuten 
sijoituspaikan valinnan, rakentamisen, 
laajentamisen, käyttöönoton, toiminnan, 
suunnitellun käyttöiän ylittävän 
toiminnan, lopullisen sulkemisen ja 
käytöstäpoiston.

Or. en

Tarkistus 129
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
poikkeavien tapahtumien ja 

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
työntekijöiden ja kansalaisten kuulemiset 
sekä viestinnän poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien tilanteissa.
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onnettomuuksien tilanteissa.

Or. de

Tarkistus 130
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
poikkeavien tapahtumien ja
onnettomuuksien tilanteissa.

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
onnettomuuksien tilanteissa.

Or. en

Perustelu

”Poikkeavaa tapahtumaa” käytetään tässä toisin kuin IAEA:n sanastossa. On olemassa kaksi 
laitoksen perustilaa: käyttötilanne ja onnettomuustilanne. Ensimmäisestä ei raportoida.

Tarkistus 131
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien tilanteissa.

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, jonka 
kuulemisprosessit kattavat muun muassa 
tiedottamisen ydinlaitosten tavanomaisista 
toimintaolosuhteista, vapaaehtoiset 
työntekijöiden ja kansalaisten kuulemiset 
sekä viestinnän vaara- ja 
onnettomuustilanteissa.

Or. en

Tarkistus 132
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisölle annetaan mahdollisuuksia 
osallistua varhaisessa vaiheessa ja 
tehokkaasti ydinlaitosten lupamenettelyyn
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisölle annetaan mahdollisuuksia 
osallistua varhaisessa vaiheessa ja 
tehokkaasti lupamenettelyihin ja 
ydinlaitosten käyttöturvallisuuden 
vahvistamiseen liittyviin menettelyihin 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisölle annetaan mahdollisuuksia 
osallistua varhaisessa vaiheessa ja 
tehokkaasti ydinlaitosten lupamenettelyyn
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisölle annetaan mahdollisuuksia 
osallistua varhaisessa vaiheessa ja 
tehokkaasti ydinlaitosten 
ympäristövaikutusten arviointiin 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 134
Edit Herczog, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, 
käyttöönotossa, käytössä ja 
käytöstäpoistossa on tavoitteena välttää 
mahdolliset radioaktiiviset päästöt

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, 
rakentamisessa, käytössä ja 
käytöstäpoistossa on tavoitteena ehkäistä 
onnettomuudet ja lieventää 
onnettomuuksien seurauksia, jos niitä 
tapahtuu, sekä välttää sijoituspaikan 
ulkopuolelle leviävä kontaminaatio

Or. en

Perustelu

ENSER ehdotti WENRAn työn pohjalta uusille ydinlaitoksille turvallisuustavoitteita. Jos ne 
on määrä siirtää oikeudellisesti sitovaan asiakirjaan, niitä on selvennettävä ja on laadittava 
ohjeita niiden tulkinnasta.
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Tarkistus 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena välttää mahdolliset 
radioaktiiviset päästöt

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena ehkäistä onnettomuudet ja 
lieventää onnettomuuksien seurauksia, 
jos niitä tapahtuu, sekä välttää
sijoituspaikan ulkopuolelle leviävä 
kontaminaatio

Or. en

Tarkistus 136
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena välttää mahdolliset 
radioaktiiviset päästöt

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena estää mahdolliset 
radioaktiiviset päästöt

Or. en
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Perustelu

”Estäminen” on yleisesti käytettyä terminologiaa. Lisäksi estäminen määritelmänsä 
mukaisesti edellyttää toimien toteuttamista ennen tai mahdollista tapahtumaa. Välttäminen on 
vain estämisen kaltainen termi, mutta määritelmän mukaan välttäminen ei edellytä etukäteen 
toteutettavia toimia. Radioaktiivisten päästöjen estäminen on siis asianmukaisempi termi niin 
kielellisesti kuin toiminnan kannalta.

Tarkistus 137
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena välttää mahdolliset
radioaktiiviset päästöt

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena välttää radioaktiiviset päästöt

Or. fr

Tarkistus 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtimalla siitä, että kaikkien 
sellaisten onnettomuusketjujen 

(a) huolehtimalla siitä, että kaikkien 
sellaisten onnettomuusketjujen 
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tapahtuminen, jotka johtaisivat 
varhaisvaiheen tai suuriin päästöihin, on 
käytännössä poissuljettu;

tapahtuminen, jotka johtaisivat päästöihin, 
on käytännössä poissuljettu;

Or. fr

Tarkistus 139
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteuttamalla sellaisten 
onnettomuuksien osalta, joita ei ole 
käytännössä poissuljettu, 
suunnittelutoimenpiteitä siten, että väestön 
suojelemiseksi tarvitaan vain alueellisesti 
ja ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, että 
näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi on 
käytettävissä riittävästi aikaa ja että 
tällaisten onnettomuuksien 
tapahtumistiheys on mahdollisimman 
pieni.

(b) toteuttamalla suunnittelutoimenpiteitä 
siten, että väestön suojelemiseksi tarvitaan 
vain alueellisesti ja ajallisesti rajattuja 
toimenpiteitä, että näiden toimenpiteiden 
toteuttamiseksi on käytettävissä riittävästi 
aikaa.

Or. fr

Tarkistus 140
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom 
8 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee jo 
käytössä olevia ydinlaitoksia siinä määrin 
kuin se käytännöllisin toimenpitein on 
mahdollista.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee 
ydinlaitoksia.

Or. fr

Tarkistus 141
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom 
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee jo 
käytössä olevia ydinlaitoksia siinä määrin 
kuin se käytännöllisin toimenpitein on 
mahdollista.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee uusia 
reaktoreita ja että sitä pidetään 
tavoitteena jo käytössä olevien 
ydinlaitosten osalta siinä määrin kuin se 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä ei eroteta toisistaan uusia laitoksia ja jo olemassa olevia, reaktoreita ja 
muita laitoksia. Vaikka komission ehdotuksen 8 a artiklan 2 kohta on jokseenkin tämän 
suuntainen, sen määritelmä ”siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa” on liian 
väljä.

Tarkistus 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 71/2009/Euratom
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee jo 
käytössä olevia ydinlaitoksia siinä määrin 
kuin se käytännöllisin toimenpitein on 
mahdollista.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritellyt tavoitteet koskevat
uusia reaktoreita ja että niitä pidetään 
tavoitteina jo käytössä olevien 
ydinlaitosten osalta siinä määrin kuin se 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 143
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee jo 
käytössä olevia ydinlaitoksia siinä määrin 
kuin se käytännöllisin toimenpitein on 
mahdollista.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite

a) koskee ydinlaitoksia, joille on 
myönnetty ensimmäistä kertaa 
rakennuslupa tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen;

b) toimii viitearvona huipputason 
turvallisuusparannusten 
täytäntöönpanossa jo käytössä olevissa 
ydinlaitoksissa, myös 8 artiklan c kohdan 
1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
määräaikaisten turvallisuusarviointien 
yhteydessä.
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Or. en

Tarkistus 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sijoituspaikka valitaan siten, että 
voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää 
ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta johtuvat vaarat ja minimoida 
niiden vaikutukset;

a) sijoituspaikka valitaan siten, että 
voidaan välttää ulkoiset luonnonuhat ja 
ihmisen toiminnasta johtuvat vaarat ja 
minimoida niiden vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sijoituspaikka valitaan siten, että 
voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää 
ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta johtuvat vaarat ja minimoida
niiden vaikutukset;

a) sijoituspaikka valitaan siten, että 
voidaan välttää ulkoiset luonnonuhat ja 
ihmisen toiminnasta johtuvat vaarat ja 
estää niiden vaikutukset;

Or. fr

Tarkistus 146
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) työntekijöihin ja väestöön kohdistuvat 
säteilyannokset eivät ylitä säädettyjä raja-
arvoja ja ne pidetään niin alhaisina kuin 
se käytännöllisin toimenpitein on 
mahdollista;

i) työntekijöihin ja väestöön kohdistuvat 
säteilyannokset eivät ylitä säädettyjä raja-
arvoja;

Or. fr

Tarkistus 147
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

ii) poikkeavien tapahtumien esiintyminen 
pidetään mahdollisimman vähäisenä;

ii) poikkeavien tapahtumien esiintyminen 
estetään;

Or. fr

Tarkistus 148
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b alakohta – iii alakohta 



AM\1019806FI.doc 75/109 PE529.779v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

iii) onnettomuustilanteiden laajentumisen 
mahdollisuutta vähennetään parantamalla 
ydinlaitosten valmiuksia valvoa ja hallita 
tehokkaasti poikkeavia tapahtumia;

iii) onnettomuustilanteiden laajentumisen 
mahdollisuus estetään parantamalla 
ydinlaitosten valmiuksia valvoa ja hallita 
tehokkaasti tapahtumia, jotka tapahtuisivat 
kaikesta huolimatta;

Or. fr

Tarkistus 149
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) mahdollisia poikkeavien tapahtumien ja 
suunnitteluperusteisten onnettomuuksien 
haitallisia seurauksia lievennetään, jotta 
niistä ei aiheutuisi säteilyvaikutuksia 
laitosalueen ulkopuolella tai jotta niistä 
aiheutuisi vain vähän säteilyvaikutuksia;

iv) kaikesta huolimatta mahdollisia 
poikkeavien tapahtumien ja 
suunnitteluperusteisten onnettomuuksien 
haitallisia seurauksia lievennetään, jotta 
niistä ei aiheutuisi säteilyvaikutuksia 
laitosalueen ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistus 150
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b alakohta – v alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

v) ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat vaarat vältetään 
mahdollisuuksien mukaan ja niiden 
vaikutus minimoidaan.

v) ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat vaarat vältetään.

Or. fr

Tarkistus 151
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat vaarat vältetään 
mahdollisuuksien mukaan ja niiden 
vaikutus minimoidaan.

v) ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat vaarat vältetään 
mahdollisuuksien mukaan ja niiden 
vaikutus vältetään niin pitkälti kuin 
kohtuudella on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 152
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi säännöllisesti ydinlaitoksen 
säteilyvaikutuksen, joka kohdistuu 
työntekijöihin, väestöön, ilmaan, 
vesistöihin ja maaperään sekä 
tavanomaisissa toimintaolosuhteissa että 
onnettomuustilanteissa;

a) arvioi säännöllisesti ydinlaitoksen 
säteilyvaikutuksen, joka kohdistuu 
työntekijöihin, väestöön ja ympäristöön 
sekä tavanomaisissa toimintaolosuhteissa 
että onnettomuustilanteissa;
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Or. en

Tarkistus 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) arvioi säännöllisesti ydinlaitoksen 
säteilyvaikutuksen, joka kohdistuu 
työntekijöihin, väestöön, ilmaan, 
vesistöihin ja maaperään sekä 
tavanomaisissa toimintaolosuhteissa että 
onnettomuustilanteissa;

(a) arvioi säännöllisesti ja vähintään 
viiden vuoden välein ydinlaitoksen 
säteilyvaikutuksen, joka kohdistuu 
työntekijöihin, väestöön, ilmaan, 
vesistöihin ja maaperään sekä 
tavanomaisissa toimintaolosuhteissa että 
onnettomuustilanteissa;

Or. fr

Tarkistus 154
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) määrittelee, dokumentoi ja 
uudelleenarvioi säännöllisesti ja vähintään 
kymmenen vuoden välein ydinlaitosten 
suunnitteluperusteet tekemällä 
määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja 
täydentää tätä arviointia oletettujen 
onnettomuuksien laajennusta koskevalla 
analyysilla sen varmistamiseksi, että kaikki 

(b) määrittelee, dokumentoi ja 
uudelleenarvioi säännöllisesti ja vähintään 
viiden vuoden välein – ydinlaitoksen 
sulkemisen uhalla – ydinlaitosten 
suunnitteluperusteet tekemällä 
määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja 
täydentää tätä arviointia oletettujen 
onnettomuuksien laajennusta koskevalla 
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käytännöllisin toimenpitein mahdolliset 
parannukset toteutetaan;

analyysilla sen varmistamiseksi, että kaikki 
käytännöllisin toimenpitein mahdolliset 
parannukset toteutetaan;

Or. fr

Tarkistus 155
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) määrittelee, dokumentoi ja 
uudelleenarvioi säännöllisesti ja vähintään 
kymmenen vuoden välein ydinlaitosten 
suunnitteluperusteet tekemällä 
määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja 
täydentää tätä arviointia oletettujen 
onnettomuuksien laajennusta koskevalla 
analyysilla sen varmistamiseksi, että kaikki 
käytännöllisin toimenpitein mahdolliset 
parannukset toteutetaan;

b) määrittelee, dokumentoi ja 
uudelleenarvioi säännöllisesti ja vähintään 
kahdeksan vuoden välein ydinlaitosten 
suunnitteluperusteet tekemällä 
määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja 
täydentää tätä arviointia oletettujen 
onnettomuuksien laajennusta koskevalla 
analyysilla sen varmistamiseksi, että kaikki 
käytännöllisin toimenpitein mahdolliset 
parannukset toteutetaan;

Or. en

Perustelu

Mahdollistetaan riittävän ajantasainen teknisen ja sosiaalisen edistymisen tarkastelu.

Tarkistus 156
Béla Kovács

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

varmistaa, että oletettujen 
onnettomuuksien laajennusta koskeva 
analyysi kattaa kaikki onnettomuudet, 
tapahtumat ja tapahtumien yhdistelmät –
mukaan lukien sisäiset ja ulkoiset 
luonnonuhat ja ihmisen toiminnasta 
johtuvat vaarat ja vakavat onnettomuudet –
jotka johtavat suunnitteluperusteiset 
onnettomuudet ylittäviin tilanteisiin;

pyrkii siihen, että oletettujen 
onnettomuuksien laajennusta koskeva 
analyysi kattaa kaikki onnettomuudet, 
tapahtumat ja tapahtumien yhdistelmät –
mukaan lukien sisäiset ja ulkoiset 
luonnonuhat ja ihmisen toiminnasta
johtuvat vaarat ja vakavat onnettomuudet –
jotka johtavat suunnitteluperusteiset 
onnettomuudet ylittäviin tilanteisiin;

Or. hu

Tarkistus 157
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tekee erityisen turvallisuusarvioinnin 
ydinlaitoksille, joiden toimivaltainen 
valvontaviranomainen katsoo olevan 
lähellä niiden alkuperäisen käyttöiän 
päättymistä ja joiden käyttöikään on haettu 
pidennystä.

f) tekee erityisen turvallisuusarvioinnin 
ydinlaitoksille, joiden toimivaltainen 
valvontaviranomainen katsoo olevan 
lähellä niiden alkuperäisen käyttöiän 
päättymistä ja panee täytäntöön 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
toimenpiteet, joilla estetään 
suunnitteluperusteet ylittävät 
onnettomuudet ennen kuin voidaan 
myöntää haettu käyttöiän pidennys.

Or. en

Tarkistus 158
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tekee erityisen turvallisuusarvioinnin 
ydinlaitoksille, joiden toimivaltainen 
valvontaviranomainen katsoo olevan 
lähellä niiden alkuperäisen käyttöiän 
päättymistä ja joiden käyttöikään on haettu 
pidennystä.

(f) tekee erityisen turvallisuusarvioinnin 
ydinlaitoksille, joiden toimivaltainen 
valvontaviranomainen katsoo olevan 
lähellä niiden alkuperäisen käyttöiän 
päättymistä ja joiden käyttöikään on haettu 
pidennystä. Käyttöikää pidennettäessä 
1 kohdan a ja b alakohdassa mainittua 
toteuttamistiheyttä alennetaan kahteen 
vuoteen.

Or. fr

Tarkistus 159
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitoksen rakentamis- ja/tai 
toimintaluvan myöntämisen tai 
uudelleentarkastelun olisi perustuttava 
asianmukaiseen laitosalue- ja 
laitoskohtaiseen turvallisuusarviointiin.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitoksen rakentamis- ja/tai 
toimintaluvan myöntämisen tai 
uudelleentarkastelun olisi perustuttava 
asianmukaiseen laitosalue- ja 
laitoskohtaiseen turvallisuusarviointiin 
kansallisen viranomaisen tarkastuksen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 160
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) laatii ja säännöllisesti päivittää 
laitosalueen valmiussuunnitelman, joka

(a) laatii ja säännöllisesti päivittää 
vähintään viiden vuoden välein 
laitosalueen valmiussuunnitelman, joka

Or. fr

Tarkistus 161
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) on koordinoitu kaikkien muiden 
asianomaisten elinten kanssa ja jossa 
otetaan huomioon vakavista tapahtumista 
saadut kokemukset, jos sellaisia tapahtuu;

ii) on koordinoitu kaikkien muiden 
asianomaisten elinten kanssa ja jossa 
otetaan huomioon vakavista tapahtumista 
saadut kokemukset, jos sellaisia tapahtuu, 
myös väestön evakuointiin liittyen;

Or. fr

Tarkistus 162
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – a alakohta – iii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iii a) ottaa huomioon monet eri riskit, 
jotka liittyvät lähistöllä sijaitseviin muihin 
vaarallisiin teollisuuslaitoksiin (Seveso III 
-tyyppi);

Or. fr

Tarkistus 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(f) järjestää laitosalueen valmiuskeskuksen, 
joka on riittävästi suojattu luonnonuhilta ja 
radioaktiivisuudelta sen 
oleskelukelpoisuuden varmistamiseksi;

(f) järjestää laitosalueen valmiuskeskuksen, 
joka on riittävästi suojattu luonnonuhilta ja 
radioaktiivisuudelta sen 
oleskelukelpoisuuden varmistamiseksi 
koko kriisinhallinnan keston ajan;

Or. fr

Tarkistus 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – f a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f a) hyväksyy ja sallii 
ydinturvallisuudesta huolestuneiden 
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yleisön ja kansalaisjärjestöjen 
osallistumisen sekä edistää sitä;

Or. fr

Tarkistus 165
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toteuttaa hätätilanteen tapahtuessa 
suojelutoimenpiteitä mahdollisia ihmisten 
terveyteen sekä ilmaan, vesistöihin ja 
maaperään kohdistuvien seurausten 
lieventämiseksi.

g) toteuttaa hätätilanteen tapahtuessa 
turvallisuustoimenpiteitä mahdollisia 
ihmisten terveyteen sekä ympäristöön 
kohdistuvien seurausten lieventämiseksi.

Or. en

Tarkistus 166
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(g) toteuttaa hätätilanteen tapahtuessa 
suojelutoimenpiteitä mahdollisia ihmisten 
terveyteen sekä ilmaan, vesistöihin ja 
maaperään kohdistuvien seurausten 
lieventämiseksi.

(g) toteuttaa hätätilanteen tapahtuessa 
suojelutoimenpiteitä mahdollisia ihmisten 
terveyteen sekä ilmaan, vesistöihin ja 
maaperään kohdistuvien seurausten 
estämiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 167
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on järjestettävä vähintään 
kymmenen vuoden välein kansallisen 
kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

Jäsenvaltioiden on järjestettävä vähintään 
kymmenen vuoden välein kansallisen 
kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille, 
parlamentille ja komissiolle, kun ne ovat 
saatavilla. Parlamentille on tiedotettava ja 
parlamenttia on kuultava vuosittain 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tuloksista, 
toimenpiteistä ja suunnitelmista.

Or. de

Tarkistus 168
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
vähintään kymmenen vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
vähintään kymmenen vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
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koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 169
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
vähintään kymmenen vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
vähintään kymmenen vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 170
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
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vähintään kymmenen vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia
ja toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

vähintään kahdeksan vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallista kehystään ja toimivaltaisia 
valvontaviranomaisiaan koskeva 
kansainvälinen vertaisarviointi tavoitteena 
parantaa jatkuvasti ydinturvallisuutta. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
jäsenvaltioille ja komissiolle, kun ne ovat 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Mahdollistetaan riittävän ajantasainen teknisen ja sosiaalisen edistymisen tarkastelu.

Tarkistus 171
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
vähintään kymmenen vuoden välein 
kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti 
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
vähintään viiden vuoden välein kansallisen
kehyksensä ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaistensa määräajoin 
tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja 
toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan 
koskeva kansainvälinen vertaisarviointi 
tavoitteena parantaa jatkuvasti
ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien 
tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

Or. fr
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Tarkistus 172
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja 
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä niiden 
alueella toimivien ydinlaitosten 
määräajoin tehtävä turvallisuuden 
itsearviointi sekä pyydettävä näitä 
laitoksia koskeva kansainvälinen 
vertaisarviointi tavoitteena parantaa 
edelleen ydinturvallisuutta. Jokainen 
laitos on arvioitava vähintään joka 
kymmenes vuosi.

Or. en

Tarkistus 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on

2. Jäsenvaltiot voivat toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella yhdessä 
valita yhden tai useampia ydinlaitosten 
ydinturvallisuuteen liittyviä erityisaiheita.
Näitä aiheita ehdotetaan tarkasteltavaksi 
nykyisen kansainvälisen 
tarkastusjärjestelmän puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 174
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja 
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on

2. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kolmen vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja 
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on

Or. en

Tarkistus 175
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on

Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava yksityiskohdista 
sen toteuttamiseksi samassa määräajassa. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on

Or. en

Tarkistus 176
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai 
useampi ydinlaitosten ydinturvallisuuteen 
liittyvä erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät 
tässä kohdassa mainitussa määräajassa 
valitse yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai 
useampi ydinlaitosten ydinturvallisuuteen 
liittyvä erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät 
tässä kohdassa mainitussa määräajassa 
valitse yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai useampi 
ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyvä 
erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät tässä 
kohdassa mainitussa määräajassa valitse 
yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai useampi 
ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyvä 
erityisaihe.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella vahvistetaan Euroopan komission toimivaltaa vastoin 5 artiklaa. 
Ydinturvallisuudesta vastaavat kansalliset sääntelijät. Ks. IAEA:n yleiset turvallisuussäännöt, 
osa 1.2.8. (”Voidakseen toimia riippumattomasti valvontaviranomaisella olisi oltava riittävät 
oikeudelliset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset voimavarat, jotta se 
voisi hoitaa sille annetut vastuut asianmukaisesti.”)

Tarkistus 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 71/2009/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai useampi 
ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyvä 
erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät tässä 
kohdassa mainitussa määräajassa valitse 
yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai useampi 
ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyvä 
erityisaihe.

Or. en

Tarkistus 180
Pavel Poc
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai useampi 
ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyvä 
erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät tässä 
kohdassa mainitussa määräajassa valitse 
yhdessä yhtäkään aihetta, komissio valitsee 
vertaisarviointien aiheet;

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai useampi 
ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyvä 
erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät tässä 
kohdassa mainitussa määräajassa valitse 
yhdessä yhtäkään aihetta, neuvosto valitsee 
yhteistyössä ENSREGin kanssa
vertaisarvioinnille yhden tai useamman 
aiheen;

Or. en

Perustelu

Tällä muutettaisiin komission asema tarkkailijasta osallistujaksi, jolla olisi toimivaltaa yli 
kansallisten sääntekijöiden. Vahvojen kansallisten sääntelijöiden ja sääntelyn periaate on 
yksi ydinturvallisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen kulmakivistä. Komission 
pyrkimys lisätä toimivaltaansa johtaa eturistiriitoihin kansallisten sääntelijöiden kanssa. 
Tällainen ”toinen kerros” saisi aikaan sekaannusta vastuun jakautumisen osalta.

Tarkistus 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
komission kanssa valittava yksi tai 
useampi ydinlaitosten ydinturvallisuuteen 
liittyvä erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät 
tässä kohdassa mainitussa määräajassa 

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden 
kyseisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
komission hyväksynnällä valittava yksi tai 
useampi ydinlaitosten ydinturvallisuuteen 
liittyvä erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät 
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valitse yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

tässä kohdassa mainitussa määräajassa 
esittele yhdessä yhtäkään komission 
hyväksymää aihetta, komissio päättää
vertaisarviointien aiheet;

Or. fr

Tarkistus 182
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehtävä näiden aiheiden pohjalta 
tiiviissä yhteistyössä luvanhaltijoiden 
kanssa kansalliset arvioinnit ja 
julkaistava niiden tulokset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehtävä näiden aiheiden pohjalta 
tiiviissä yhteistyössä luvanhaltijoiden 
kanssa kansalliset arvioinnit ja 
julkaistava niiden tulokset;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehtävä näiden aiheiden pohjalta
tiiviissä yhteistyössä luvanhaltijoiden 
kanssa kansalliset arvioinnit ja julkaistava 
niiden tulokset;

(b) arvioitava missä määrin näitä aiheita 
on tarkasteltu ja tarvittaessa tehtävä 
tiiviissä yhteistyössä luvanhaltijoiden 
kanssa niiden laitosten kansalliset 
arvioinnit, jotka kansallisen 
sääntelyviranomainen arvioi, ja 
julkaistava niiden tulokset;

Or. en

Tarkistus 185
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehtävä näiden aiheiden pohjalta 
tiiviissä yhteistyössä luvanhaltijoiden 
kanssa kansalliset arvioinnit ja julkaistava 
niiden tulokset;

(b) tehtävä näiden aiheiden pohjalta 
tiiviissä yhteistyössä luvanhaltijoiden ja 
ENSREGin kanssa kansalliset arvioinnit ja 
julkaistava niiden tulokset;

Or. en

Tarkistus 186
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja 
järjestettävä ja toteutettava 
vertaisarviointi b alakohdassa 
tarkoitettujen kansallisten arviointien 
tuloksista; komissiota pyydetään 
osallistumaan tähän vertaisarviointiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja 
järjestettävä ja toteutettava 
vertaisarviointi b alakohdassa 
tarkoitettujen kansallisten arviointien 
tuloksista; komissiota pyydetään 
osallistumaan tähän vertaisarviointiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 188
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja (c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja 
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järjestettävä ja toteutettava vertaisarviointi 
b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
arviointien tuloksista; komissiota 
pyydetään osallistumaan tähän 
vertaisarviointiin;

järjestettävä ja toteutettava vertaisarviointi 
(ottaen mukaan kansalaisyhteiskunnan 
riippumattomia asiantuntijoita) 
b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
arviointien tuloksista; komissio osallistuu
tähän vertaisarviointiin;

Or. fr

Tarkistus 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja 
järjestettävä ja toteutettava vertaisarviointi 
b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
arviointien tuloksista; komissiota 
pyydetään osallistumaan tähän 
vertaisarviointiin;

(c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja 
järjestettävä ja toteutettava vertaisarviointi 
b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
arviointien tuloksista; komissiota 
pyydetään osallistumaan tähän 
vertaisarviointiin tarkkailijana;

Or. en

Tarkistus 190
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määriteltävä yhdessä menetelmät ja 
järjestettävä ja toteutettava vertaisarviointi 
b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
arviointien tuloksista; komissiota 
pyydetään osallistumaan tähän 
vertaisarviointiin;

(c) määriteltävä menetelmät ja järjestettävä 
ja toteutettava vertaisarviointi b 
alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
arviointien tuloksista; komissiota 
pyydetään osallistumaan tähän 
vertaisarviointiin tarkkailijana;
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Or. en

Tarkistus 191
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) julkaistava c alakohdassa 
tarkoitettujen vertaisarviointien tulokset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) julkaistava c alakohdassa 
tarkoitettujen vertaisarviointien tulokset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) julkaistava c alakohdassa tarkoitettujen 
vertaisarviointien tulokset.

(d) julkaistava viipymättä c alakohdassa 
tarkoitettujen vertaisarviointien tulokset.

Or. fr

Tarkistus 194
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ensimmäisen aihekohtaisen 
vertaisarvioinnin aihe päätetään 
viimeistään kolmen vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia.
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Or. en

Tarkistus 196
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia. 

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella vahvistetaan Euroopan komission toimivaltaa vastoin 5 artiklaa. 
Ydinturvallisuudesta vastaavat kansalliset sääntelijät. Ks. IAEA:n yleiset turvallisuussäännöt, 
osa 1.2.8. (”Voidakseen toimia riippumattomasti valvontaviranomaisella olisi oltava riittävät 
oikeudelliset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset voimavarat, jotta se 
voisi hoitaa sille annetut vastuut asianmukaisesti.”)

Tarkistus 197
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on ilmoitettava 
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suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

vertaisarviointien tuloksista jäsenvaltioille 
ja komissiolle, kun ne ovat saatavilla,
huolehdittava suunnittelusta ja 
toteutustavasta, joita sovelletaan pantaessa 
sen alueella täytäntöön vertaisarviointiin 
perustuvia teknisiä suosituksia, ja 
ilmoitettava tästä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 198
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

3. Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja julkaistava 
toimintasuunnitelma, joka kuvaa 
toteutettuja toimia.

Or. en

Tarkistus 199
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 

Kunkin 2 kohdassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin kohteena olevan 
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jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

jäsenvaltion on huolehdittava 
suunnittelusta ja toteutustavasta, joita 
sovelletaan pantaessa sen alueella sitovasti 
täytäntöön vertaisarviointiin perustuvia 
teknisiä suosituksia, ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

Or. de

Tarkistus 200
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on varmistettava 
johdonmukaisesti käyttämällä kaikkia sen 
käytettävissä olevia välineitä, että 
stressitestien ja vertaisarviointien pohjalta 
annettavia suosituksia sovelletaan 
välittömästi ydinturvallisuuden 
parantamiseen ja tarkastetaan 
jälkitoimenpiteiden kustannustehokkuus 
riskit huomioon ottaen. Komission on 
varmistettava, että parannustoimien 
kustannukset tulevat täysimääräisesti 
ydinvoimalaitosten eikä veronmaksajien 
maksettaviksi.

Or. de

Tarkistus 201
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä 
vertaisarviointeihin perustuvien teknisten 
suositusten täytäntöönpanossa, se pyytää 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, joita 
vertaisarviointi ei koskenut, järjestämään 
ja suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä 
vertaisarviointeihin perustuvien teknisten 
suositusten täytäntöönpanossa, se pyytää 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, joita 
vertaisarviointi ei koskenut, järjestämään 
ja suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksella vahvistetaan Euroopan komission toimivaltaa vastoin 5 artiklaa. 
Ydinturvallisuudesta vastaavat kansalliset sääntelijät. Ks. IAEA:n yleiset turvallisuussäännöt, 
osa 1.2.8. (”Voidakseen toimia riippumattomasti valvontaviranomaisella olisi oltava riittävät 
oikeudelliset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset voimavarat, jotta se 
voisi hoitaa sille annetut vastuut asianmukaisesti.”)

Tarkistus 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä 
vertaisarviointeihin perustuvien teknisten 
suositusten täytäntöönpanossa, se pyytää 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, joita 
vertaisarviointi ei koskenut, järjestämään 
ja suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 204
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio havaitsee merkittäviä 4. Kunkin vertaisarvioinnin kohteena 
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poikkeamia tai viiveitä 
vertaisarviointeihin perustuvien teknisten 
suositusten täytäntöönpanossa, se pyytää 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, joita 
vertaisarviointi ei koskenut, järjestämään 
ja suorittamaan tarkastuskäynnin täyden 
käsityksen saamiseksi tilanteesta ja 
tiedottamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisista toimenpiteistä mahdollisten 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

olevan jäsenvaltion on toimitettava muille 
jäsenvaltioille, komissiolle ja 
julkaistavaksi seurantakertomus 
suositusten täytäntöönpanosta 
vertaisarvioinnin jälkeen. Tarvittaessa 
vertaisarvioinnin seuranta järjestetään 
samassa 2 kohdassa kuvatussa 
menettelyssä, ja sen päätelmät olisi 
julkaistava.

Or. en

Tarkistus 205
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kansallinen viranomainen antaa 
luvanhaltijalle komission ohjeiden 
mukaan ja kolmen kuukauden kuluessa 
ohjeet vertaisarvioinnissa määritettyjen 
tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden 
täytäntöönpanosta. Kansallinen 
viranomainen määrää 9 a artiklan 
mukaisia seuraamuksia, jos luvanhaltija 
ei seuraavien 16 kuukauden aikana voi 
osoittaa selkeää edistymistä näiden 
toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 206
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta



PE529.779v01-00 104/109 AM\1019806FI.doc

FI

Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun ydinlaitoksen käyttöiän 
jatkamista haetaan alkuperäisen 
käyttöiän päätymisen jälkeiselle ajalle, 
jäsenvaltion on järjestettävä kuuden 
kuukauden kuluessa kyseisen laitoksen 
vertaisarviointi 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 207
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tapahtuu onnettomuus, joka johtaa 
varhaisvaiheen tai suuriin päästöihin, tai 
poikkeava tapahtuma, joka johtaa 
laitosalueen ulkopuolisia 
hätätoimenpiteitä tai väestön 
suojelutoimenpiteitä edellyttäviin 
tilanteisiin, kyseessä olevan jäsenvaltion 
on kuuden kuukauden kuluessa 
pyydettävä 2 kohdan mukaisesti kyseistä 
laitosta koskeva vertaisarviointi, johon 
komissiota pyydetään osallistumaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella vahvistetaan Euroopan komission toimivaltaa vastoin 5 artiklaa. 
Ydinturvallisuudesta vastaavat kansalliset sääntelijät. Ks. IAEA:n yleiset turvallisuussäännöt, 
osa 1.2.8. (”Voidakseen toimia riippumattomasti valvontaviranomaisella olisi oltava riittävät 
oikeudelliset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset voimavarat, jotta se 
voisi hoitaa sille annetut vastuut asianmukaisesti.”)
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Tarkistus 208
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tapahtuu onnettomuus, joka johtaa 
varhaisvaiheen tai suuriin päästöihin, tai 
poikkeava tapahtuma, joka johtaa
laitosalueen ulkopuolisia hätätoimenpiteitä 
tai väestön suojelutoimenpiteitä 
edellyttäviin tilanteisiin, kyseessä olevan 
jäsenvaltion on kuuden kuukauden 
kuluessa pyydettävä 2 kohdan mukaisesti 
kyseistä laitosta koskeva vertaisarviointi, 
johon komissiota pyydetään osallistumaan.

5. Jos tapahtuu onnettomuus, jonka 
seuraukset johtavat laitosalueen 
ulkopuolisia hätätoimenpiteitä tai väestön 
suojelutoimenpiteitä edellyttäviin 
tilanteisiin, kyseessä olevan jäsenvaltion on 
kuuden kuukauden kuluessa pyydettävä 2 
kohdan mukaisesti kyseistä laitosta 
koskeva vertaisarviointi, johon komissiota 
pyydetään osallistumaan tarkkailijana.

Or. en

Tarkistus 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tapahtuu onnettomuus, joka johtaa 
varhaisvaiheen tai suuriin päästöihin, tai 
poikkeava tapahtuma, joka johtaa
laitosalueen ulkopuolisia hätätoimenpiteitä 
tai väestön suojelutoimenpiteitä 
edellyttäviin tilanteisiin, kyseessä olevan 
jäsenvaltion on kuuden kuukauden 
kuluessa pyydettävä 2 kohdan mukaisesti 
kyseistä laitosta koskeva vertaisarviointi, 
johon komissiota pyydetään 
osallistumaan.

5. Jos tapahtuu onnettomuus, jonka 
seuraukset tai mahdolliset seuraukset 
johtavat laitosalueen ulkopuolisia 
hätätoimenpiteitä tai väestön 
suojelutoimenpiteitä edellyttäviin 
tilanteisiin, kyseessä olevan jäsenvaltion on 
pyydettävä 2 kohdan mukaisesti kyseistä 
laitosta koskeva vertaisarviointi.
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Or. en

Tarkistus 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 f artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

8 f artikla Poistetaan.

Suuntaviivat ydinturvallisuuden 
parantamista varten

Or. en

Tarkistus 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 f artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 e artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehtyjen vertaisarviointien 
tulosten ja niihin perustuvien teknisten 
suositusten pohjalta jäsenvaltioiden on 
avoimuusperiaatetta ja ydinturvallisuuden 
jatkuvan parantamisen periaatetta 
noudattaen ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella yhdessä 
kehitettävä ja vahvistettava suuntaviivoja 
8 e artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuista erityisaiheista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 212
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 f artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 e artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehtyjen vertaisarviointien 
tulosten ja niihin perustuvien teknisten 
suositusten pohjalta jäsenvaltioiden on 
avoimuusperiaatetta ja ydinturvallisuuden 
jatkuvan parantamisen periaatetta 
noudattaen ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella yhdessä 
kehitettävä ja vahvistettava suuntaviivoja 
8 e artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuista erityisaiheista.

Edellä olevan 8 e artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehtyjen vertaisarviointien 
tulosten ja niihin perustuvien teknisten 
suositusten pohjalta jäsenvaltioiden on 
avoimuusperiaatetta ja ydinturvallisuuden 
jatkuvan parantamisen periaatetta 
noudattaen ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella yhdessä 
kehitettävä ja vahvistettava suuntaviivoja 
8 e artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuista erityisaiheista. Komission on 
varmistettava, että viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta on ydinturvallisuuden 
alalla olemassa koko EU:n käsittävä 
sitova turvallisuussäännöstö.

Or. de

Tarkistus 213
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

Poistetaan.
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oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[insert date – this date must correspond to 
the deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal] ja ilmoitettava 
niiden muutoksista viipymättä.

Or. de

Tarkistus 214
Béla Kovács

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[insert date – this date must correspond to 
the deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal] ja ilmoitettava 
niiden muutoksista viipymättä.

Jäsenvaltioiden on yksimielisesti 
vahvistettava säännöt tämän direktiivin 
mukaisesti annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle ja ilmoitettava 
niiden muutoksista viipymättä.

Or. hu

Tarkistus 215
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
9 a artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[insert date – this date must correspond to 
the deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal] ja ilmoitettava 
niiden muutoksista viipymättä.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia, kuten 
esimerkiksi päiväsakon määrääminen tai 
mainitun ydinlaitoksen toiminnan 
keskeyttäminen kansallisen 
sääntelyviranomaisen määräyksellä. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[insert date – this date must correspond to 
the deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal] ja ilmoitettava 
niiden muutoksista viipymättä.

Or. fr


