
AM\864761FI.doc PE462.870v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2010/0306(NLE)

15.4.2011

TARKISTUKSET
47 - 255

Mietintöluonnos
Romana Jordan Cizelj
(PE460.863v01-00)

käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta

Ehdotus direktiiviksi
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))



PE462.870v01-00 2/101 AM\864761FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\864761FI.doc 3/101 PE462.870v01-00

FI

Tarkistus 47
Rebecca Harms

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 
ja 32 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto 
on kuullut parlamenttia (C7-0387/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 194 ja 192 artiklan,

Or. en

Perustelu

Nykyisellä direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan kansallista lainsäädäntöä ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelemiseksi riskeiltä, joita käytetty polttoaine ja radioaktiivinen jäte 
aiheuttavat. Siinä ei aseteta mitään turvanormeja, kuten Euratomin oikeusperusta edellyttää. 
Siinä käsitellään siis energiakysymystä. Siksi asianmukaisen oikeusperustan muodostavat 
SEUT-sopimuksen 194 artikla (energia) ja 192 artikla (ympäristö).

Tarkistus 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 
Japanin tilanteesta antamansa 
päätöslauselman,

Or. en

Tarkistus 49
Rebecca Harms

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen 
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

1. hylkää komission ehdotuksen sellaisena 
kuin se on tarkistettuna;

Or. en

Tarkistus 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194 ja 192 artiklan,

Or. en

Perustelu

Nykyisellä direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan kansallista lainsäädäntöä ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelemiseksi riskeiltä, joita käytetty polttoaine ja radioaktiivinen jäte 
aiheuttavat. Siinä ei aseteta mitään turvanormeja, kuten Euratomin oikeusperusta edellyttää. 
Siinä käsitellään siis energiakysymystä. Siksi asianmukaisen oikeusperustan muodostavat 
SEUT-sopimuksen 194 artikla (energia) ja 192 artikla (ympäristö).

Tarkistus 51
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\864761FI.doc 5/101 PE462.870v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 52
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) SEUT-sopimuksen 191 artiklassa 
määrätään oikeusperustasta, joka koskee 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista sekä ihmisten terveyden 
suojelua myös käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen aiheuttamilta 
riskeiltä.

Or. en

Tarkistus 53
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 30 artiklassa 
määrätään, että on vahvistettava 
perusnormit väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

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

Or. en

Tarkistus 54
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Perusnormien vahvistamisesta
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annettua neuvoston
direktiiviä 96/29/Euratom sovelletaan 
kaikkiin toimintoihin, joihin liittyy 
ionisoivan säteilyn vaara joko 
keinotekoisesta säteilylähteestä tai luonnon 
säteilylähteestä silloin, kun luonnon 
radionuklideja prosessoidaan tai on 
prosessoitu niiden radioaktiivisten, 
halkeamis- tai hyötöominaisuuksien 
vuoksi. Se kattaa myös tällaisista 
toiminnoista syntyvien materiaalien 
hyväksytyt päästöt. Kyseisen direktiivin 
säännöksiä on täydennetty 
erityislainsäädännöllä.

(4) Työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetussa neuvoston
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistetaan 
perustavat turvanormit. Direktiiviä
sovelletaan kaikkiin toimintoihin, joihin 
liittyy ionisoivan säteilyn vaara joko 
keinotekoisesta säteilylähteestä tai luonnon 
säteilylähteestä silloin, kun luonnon 
radionuklideja prosessoidaan tai on 
prosessoitu niiden radioaktiivisten, 
halkeamis- tai hyötöominaisuuksien 
vuoksi. Se kattaa myös tällaisista 
toiminnoista syntyvien materiaalien 
hyväksytyt päästöt. Kyseisen direktiivin 
säännöksiä on täydennetty 
erityislainsäädännöllä.

Or. en

Tarkistus 55
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Yhteisö on osallistunut 
rahoitusresurssien lisäämiseen, jotta 
voitaisiin tietyin ehdoin tukea useiden 
sellaisten ydinvoimaloiden 
käytöstäpoistoa Bulgariassa, Slovakiassa 
ja Liettuassa, jotka on poistettava käytöstä 
pian näiden maiden EU-jäsenyyttä 
koskevien erityisehtojen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 56
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kolme EU:n ehdokasvaltiota, 
Liettua, Slovakia ja Bulgaria, käyttivät 
vanhanmallisia neuvostoliittolaisia 
ydinvoimaloita, joiden saattaminen EU:n 
turvanormien mukaisiksi ei ollut 
taloudellisti mahdollista. Siksi niiden piti 
sulkea ydinvoimalansa ja lopulta poistaa 
ne käytöstä.

Or. en

Tarkistus 57
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kolmen EU:n jäsenvaltion 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistosta 
aiheutui merkittävä taloudellinen taakka, 
jota nämä jäsenvaltiot eivät pystyneet 
kantamaan täysin itse, ja siksi yhteisö 
osoitti niille varoja, joilla oli tarkoitus 
kattaa osa käytöstäpoiston ja 
jätteidenkäsittelyhankkeiden 
kustannuksista ja korvata taloudellisia 
seurauksia.

Or. en

Tarkistus 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö 
ei sisällä erityisiä säännöksiä, joilla 
varmistettaisiin käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen turvallinen ja 
kestävä huolto kaikissa vaiheissa aina 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen.

(16) Voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö 
ei sisällä erityisiä säännöksiä, joilla 
varmistettaisiin käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen turvallinen ja 
kestävä huolto kaikissa vaiheissa aina 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen 
tai -varastointiin.

Or. en

Tarkistus 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö 
ei sisällä erityisiä säännöksiä, joilla 
varmistettaisiin käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen turvallinen ja 
kestävä huolto kaikissa vaiheissa aina 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen.

(16) Voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö 
ei sisällä erityisiä säännöksiä, joilla 
varmistettaisiin käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen turvallinen ja 
kestävä huolto kaikissa vaiheissa aina 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen 
tai -varastointiin.

Or. en

Tarkistus 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Radioaktiivinen jäte, käytetty 
polttoaine sekä niiden varastointi ja 
käsittely sisältävät suuria riskejä, mikä 
kävi tuskallisesti ilmi Fukushimassa, 
jossa tapahtui monia onnettomuuksia 
varastointi- ja käsittelylaitoksissa. Katsoo, 
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että radioaktiiviseen jätteeseen ja 
käytettyyn polttoaineeseen liittyviä 
turvatoimia olisi tiukennettava.

Or. en

Tarkistus 61
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euratom ja lähes kaikki jäsenvaltiot 
ovat osapuolina IAEA:n johdolla tehdyssä
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huollon turvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa, jäljempänä
’yleissopimus’, jonka tavoitteena on 
saavuttaa ja ylläpitää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa maailmanlaajuisesti korkea 
turvallisuustaso kehittämällä kansallisia 
toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

(17) IAEA:n johdolla tehty käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskeva 
yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’,
on kannustava väline, jonka tavoitteena on 
saavuttaa ja ylläpitää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa maailmanlaajuisesti korkea 
turvallisuustaso kehittämällä kansallisia 
toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 62
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euratom ja lähes kaikki jäsenvaltiot 
ovat osapuolina IAEA:n johdolla tehdyssä
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huollon turvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa, jäljempänä
’yleissopimus’, jonka tavoitteena on 
saavuttaa ja ylläpitää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen
huollossa maailmanlaajuisesti korkea 

(17) IAEA:n johdolla tehty käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskeva 
yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’,
on tärkeä väline, jonka tavoitteena on 
saavuttaa ja ylläpitää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa maailmanlaajuisesti korkea 
turvallisuustaso kehittämällä kansallisia 
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turvallisuustaso kehittämällä kansallisia 
toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 63
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) IAEA päivitti vuonna 2006 kaikkia 
normejaan ja julkaisi turvallisuusperusteet,
joille Euratom, OECD:n 
ydinenergiajärjestö NEA ja muut 
kansainväliset järjestöt ovat antaneet 
tukensa. Kuten nämä tukiorganisaatiot 
ovat todenneet, turvallisuusperusteiden 
soveltaminen helpottaa kansainvälisten 
turvallisuusnormien soveltamista ja 
yhdenmukaistaa eri valtioiden järjestelyjä.
Siksi on suotavaa, että kaikki valtiot 
noudattavat ja edistävät näitä perusteita.
Perusteet sitovat IAEA:ta sen toiminnassa 
ja valtioita IAEA:n tukemassa toiminnassa.
Valtiot tai tukiorganisaatiot voivat ottaa 
perusteet käyttöön oman harkintansa 
mukaan ja soveltaa niitä omassa 
toiminnassaan.

(18) IAEA päivitti vuonna 2006 kaikkia 
normejaan ja julkaisi turvallisuusperusteet,
jotka Euratom, OECD:n 
ydinenergiajärjestö NEA ja muut 
kansainväliset järjestöt ovat yhdessä 
kehittäneet. Kuten nämä tukiorganisaatiot 
ovat todenneet, turvallisuusperusteiden 
soveltaminen helpottaa kansainvälisten 
turvallisuusnormien soveltamista ja 
yhdenmukaistaa eri valtioiden järjestelyjä.
Siksi on suotavaa, että kaikki valtiot 
noudattavat ja edistävät näitä perusteita.
Perusteet sitovat IAEA:ta sen toiminnassa 
ja valtioita IAEA:n tukemassa toiminnassa.
Valtiot tai tukiorganisaatiot voivat ottaa 
perusteet käyttöön oman harkintansa 
mukaan ja soveltaa niitä omassa 
toiminnassaan.

Or. en

Tarkistus 64
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Ydinalan yrityksillä kaikissa 
jäsenvaltioissa olisi oltava riittävästi 
varoja mahdollisen käytöstäpoiston 
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kustannuksiin aiheuttajaperiaatteen 
mukaisesti ja mahdollista valtiontukea 
koskevia tiukkoja sääntöjä soveltaen.
Komission olisi siksi laadittava tarkat 
säännöt rahoituksen käytöstä laitosten 
käytöstäpoiston yhteydessä ja syntyvän 
radioaktiivisen jätteen käsittelystä ja 
loppusijoituksesta.

Or. cs

Tarkistus 65
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sekä unionissa että muualla 
maailmassa tiedostetaan entistä 
selvemmin, että ydinenergiaa on 
käytettävä vastuullisesti; tähän sisältyy 
erityisesti ydinturvallisuudesta ja 
ydinlaitosten turvaamisesta 
huolehtiminen. Tässä yhteydessä on 
käsiteltävä käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa, jotta 
voidaan varmistaa ydinenergian 
turvallinen, optimaalinen ja kestävä 
käyttö.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sekä unionissa että muualla 
maailmassa tiedostetaan entistä selvemmin, 
että ydinenergiaa on käytettävä 

(23) Erityisesti Japanissa äskettäin 
tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden 
sekä unionissa että muualla maailmassa 
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vastuullisesti; tähän sisältyy erityisesti 
ydinturvallisuudesta ja ydinlaitosten 
turvaamisesta huolehtiminen. Tässä
yhteydessä on käsiteltävä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa, jotta voidaan varmistaa 
ydinenergian turvallinen, optimaalinen ja 
kestävä käyttö.

tiedostetaan entistä selvemmin, että 
ydinturvallisuuteen ja ydinlaitosten 
turvaamiseen liittyy erittäin suuri vastuu.
Koska radioaktiivisen jätteen kestävän, 
turvallisen ja varman loppusijoituksen 
mahdollisuutta ei ole vielä lopullisesti 
todistettu, jäsenvaltioiden olisi harkittava 
ydinvoimaloiden asteittaista 
käytöstäpoistoa ja pyrittävä korvaamaan 
fissioon perustuva ydinenergiatuotanto 
täysin kestävillä uusiutuvilla 
vaihtoehdoilla ja hillitsemään 
energiankulutusta kunnianhimoisilla 
energiatehokkuus- ja 
energiansäästötoimilla.

Or. en

Tarkistus 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sekä unionissa että muualla 
maailmassa tiedostetaan entistä selvemmin, 
että ydinenergiaa on käytettävä 
vastuullisesti; tähän sisältyy erityisesti 
ydinturvallisuudesta ja ydinlaitosten 
turvaamisesta huolehtiminen. Tässä 
yhteydessä on käsiteltävä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa, jotta voidaan varmistaa 
ydinenergian turvallinen, optimaalinen ja 
kestävä käyttö.

(23) Sekä unionissa että muualla 
maailmassa tiedostetaan erityisesti Japanin 
äskettäisen vakavan 
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen
entistä selvemmin, että ydinturvallisuutta
ja ydinlaitosten turvaamisesta
huolehtimista koskevia sääntöjä on 
tiukennettava. Tässä yhteydessä on 
käsiteltävä käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaa 
vakavaa kysymystä, jotta voidaan 
varmistaa ydinenergian varastoinnin ja/tai 
loppusijoituksen turvallinen, optimaalinen 
ja kestävä käyttö.

Or. en

Tarkistus 68
Françoise Grossetête
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sekä unionissa että muualla 
maailmassa tiedostetaan entistä selvemmin, 
että ydinenergiaa on käytettävä 
vastuullisesti; tähän sisältyy erityisesti 
ydinturvallisuudesta ja ydinlaitosten 
turvaamisesta huolehtiminen. Tässä 
yhteydessä on käsiteltävä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa, jotta voidaan varmistaa 
ydinenergian turvallinen, optimaalinen ja 
kestävä käyttö.

(23) Sekä unionissa että muualla 
maailmassa tiedostetaan entistä selvemmin, 
että ydinenergian vastuullinen käyttö on 
merkittävä vaihtoehto fossiilisille 
polttoaineille. Tähän sisältyy erityisesti 
ydinturvallisuudesta ja ydinlaitosten 
turvaamisesta huolehtiminen. Tässä 
yhteydessä on käsiteltävä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa, jotta voidaan varmistaa 
ydinenergian turvallinen, optimaalinen ja 
kestävä käyttö.

Or. fr

Tarkistus 69
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tässä yhteydessä on korostettava, 
että hyvin suuri osa käytetystä 
polttoaineesta voidaan hyödyntää. 
Polttoaineen kierrätys on siten yksi 
huomioon otettavista seikoista yhdessä 
jätteen loppusijoituksen kanssa.

Or. fr

Tarkistus 70
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(23 b) Käytetyn polttoaineen kierrätys ja 
hyödyntäminen on teknisesti mahdollista, 
ja se on keskeisellä sijalla jätteiden 
myrkyllisyyden ja määrän vähentämisessä 
niin, että samalla ei luoda lisää jätettä ja 
otetaan huomioon täydentävien 
energiavaihtoehtojen käyttömahdollisuus.

Or. fr

Tarkistus 71
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan,
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä 
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon 
liittyvistä toiminnoista, kuten 
ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 
syntyy myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

(24) Kaikki jäsenvaltiot tuottavat 
radioaktiivista jätettä riippumatta siitä, 
onko niillä ydinreaktoreita. Radioaktiivista 
jätettä syntyy pääasiassa 
ydinpolttoainekiertoon liittyvistä 
toiminnoista, kuten ydinvoimalaitosten 
toiminnasta ja käytetyn polttoaineen 
jälleenkäsittelystä, mutta sitä syntyy myös 
muista toiminnoista, kuten radioaktiivisia 
isotooppeja käyttävistä sovelluksista 
lääketieteessä, tutkimuksessa ja 
teollisuudessa.

Or. de

Tarkistus 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan,
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä 
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon 
liittyvistä toiminnoista, kuten 
ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 
syntyy myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

(24) Kaikki jäsenvaltiot tuottavat 
radioaktiivista jätettä riippumatta siitä, 
onko niillä ydinreaktoreita. Radioaktiivista 
jätettä syntyy pääasiassa 
ydinpolttoainekiertoon liittyvistä 
toiminnoista, kuten ydinvoimalaitosten 
toiminnasta ja käytetyn polttoaineen 
jälleenkäsittelystä, mutta sitä syntyy myös 
muista toiminnoista, kuten radioaktiivisia 
isotooppeja käyttävistä sovelluksista 
lääketieteessä, tutkimuksessa ja 
teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan, 
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon
liittyvistä toiminnoista, kuten 
ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 
syntyy myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan, 
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa sähköntuotantoon
liittyvistä toiminnoista, kuten 
ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelystä sekä 
laitosten käytöstäpoistosta, mutta sitä 
syntyy myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

Or. en
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Tarkistus 74
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan, 
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä 
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon 
liittyvistä toiminnoista, kuten 
ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 
syntyy myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan, 
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä 
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa sähköntuotannosta, 
kuten ydinvoimalaitosten toiminnasta ja
ydinlaitosten käytöstäpoistosta, mutta 
myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 75
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta.
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 
resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, 
tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä.
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

(25) Olisi mahdollisuuksien mukaan 
estettävä ydinreaktorien toiminnasta 
syntyvä radioaktiivinen jäte, koska sen 
varastointiin ja loppusijoitukseen liittyy 
huomattavia riskejä, jotka kuormittavat 
jäsenvaltioita pitkän aikaa ja sitovat 
arvokkaita resursseja. Etenkin 
jälleenkäsittely pahentaa varastointi- ja 
loppusijoitusriskejä. Siksi jäsenvaltioiden 
olisi luovuttava tästä teknologiasta.
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Or. de

Tarkistus 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta.
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 
resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä,
tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä.
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta.
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat 
jälleenkäsitellä tai loppusijoittaa sen.
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai käytetyn 
ydinpolttoaineen loppuvarastointi tai 
-käsittely.

Or. en

Tarkistus 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta.
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 
resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä,
tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä.
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta.
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat 
jälleenkäsitellä tai päättää loppusijoittaa
käytetyn ydinpolttoaineen jätteenä.
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
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jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus tai 
-varastointi.

Or. en

Tarkistus 78
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta. 
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 
resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, tai 
päättää loppusijoittaa sen jätteenä. 
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta. 
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 
resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä ja 
kierrättää, tai päättää loppusijoittaa sen 
jätteenä. Valitsemastaan vaihtoehdosta 
huolimatta niiden olisi otettava huomioon
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

Or. fr

Tarkistus 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Altaisiin varastoidut käytetyt 
polttoaineet ovat mahdollinen 
ylimääräinen radioaktiivisuuden lähde 
ympäristössä erityisesti, jos 
jäähdytysaltaita ei ole enää katettu, kuten 
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Fukushimassa ilmeni jonkin aikaa sitten.

Or. en

Tarkistus 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Käytetyn polttoaineen käsittely 
alkaa samalla hetkellä, jolloin 
polttoainetangot poistetaan 
ydinreaktorista.

Or. en

Tarkistus 81
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoon olisi 
sovellettava samoja turvallisuustavoitteita. 
Tämä tunnustetaan yleissopimuksessa ja 
IAEA:n turvallisuusnormeissa, joissa 
käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitukselle ja radioaktiivisen 
jätteen loppusijoitukselle asetetaan samat 
velvoitteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käytetyn polttoaineen käsittelyn turvallisuustavoitteet poikkeavat merkittävästi 
radioaktiivisen jätteen käsittelyn vaadituista tavoitteista.
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Tarkistus 82
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen pitkäaikaista 
varastointia voidaan kuitenkin pitää 
väliaikaisena ratkaisuna, koska 
loppusijoituksen ehdotonta turvallisuutta 
ei ole vielä osoitettu.

Or. en

Tarkistus 83
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.

(27) Radioaktiivinen jäte, mukaan lukien 
jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine,
on muutettava sopivaan muotoon, sen
leviäminen on estettävä ja se on eristettävä 
ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi 
ajaksi. Sen erityisluonne
(radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä 
ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta tai -varastointia
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Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

asianmukaisiin laitoksiin sen huollon 
viimeisenä vaiheena. Radioaktiivisen 
jätteen varastointi rajoitetun ajan on 
väliaikainen ratkaisu, mutta ei vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

Or. en

Tarkistus 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta tai -varastointia
asianmukaisiin laitoksiin sen huollon 
viimeisenä vaiheena. Radioaktiivisen 
jätteen väliaikainen varastointi on 
väliaikainen ratkaisu, mutta ei vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

Or. en

Tarkistus 85
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
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se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu.

Or. en

Tarkistus 86
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena. 
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu. 

Or. de

Tarkistus 87
Ivailo Kalfin
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien loppusijoitettavaksi katsottu 
käytetty ydinpolttoaine, leviäminen on 
estettävä ja se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

Or. en

Tarkistus 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Työntekijöihin ja suureen yleisöön 
kohdistuu yhä suurempi riski, jota ei 
voida hyväksyä ja joka aiheutuu 
olosuhteista, joissa joitakin vanhoja 
jätteitä, kuten plutoniumia sisältävää 
lietettä tai saastunutta grafiittia, 
varastoidaan. Jos jätteiden muotoa ei 
muuteta, helposti leviävä jäte ja 
suojaamattomissa altaissa oleva käytetty 
polttoaine ovat radiotoksisia varastoja. 
Lisäksi ne ovat hyvin haavoittuvia ja 
aiheuttavat jatkuvan onnettomuusriskin 
ja voivat joutua terrorihyökkäyksen 
kohteiksi.
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Or. en

Tarkistus 89
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Käytetyn polttoaineen väliaikainen 
varastointi edellyttää suojaa ulkoisilta 
tapahtumilta. Siksi kaikki käytetty 
polttoaine olisi siirrettävä pois altaista 
kuiviin varastoihin heti, kun jälkilämmön 
taso sen sallii.

Or. en

Tarkistus 90
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava 
kansallisella radioaktiivisten jätteiden 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin 
huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, 
joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn 
jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion 
erityistilanteesta suhteessa jätteen 
luonteeseen sekä käytettävissä tai 
tarkasteltavina olevista 
loppusijoitusvaihtoehdoista.

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava 
kansallisella radioaktiivisten jätteiden 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin 
huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja ominaisuudet. Tarkkojen 
perusteiden, joiden mukaisesti jäte
luokitellaan, tulee pohjautua 
radioaktiivisten jätteiden luokittelua 
koskeviin IAEA:n GSG-1-
turvallisuusohjeisiin.

Or. en

Tarkistus 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava 
kansallisella radioaktiivisten jätteiden 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin 
huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, 
joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn 
jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion 
erityistilanteesta suhteessa jätteen 
luonteeseen sekä käytettävissä tai 
tarkasteltavina olevista 
loppusijoitusvaihtoehdoista.

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava 
kansallisella radioaktiivisten jätteiden 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin 
huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, 
joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn 
jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion 
erityistilanteesta suhteessa jätteen 
luonteeseen sekä käytettävissä tai 
tarkasteltavina olevista loppusijoitus- tai 
varastointivaihtoehdoista.

Or. en

Tarkistus 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty 
teknisellä tasolla, että geologinen 
loppusijoitus syvälle maaperään on
turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-
aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
viimeiseksi vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä 
etenemään kohti loppusijoituksen 
toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen
loppusijoitusmenetelmät vaihtelevat
maanpinnan läheisyyteen sijoittamisesta 
(sijoittaminen rakennuksiin, jonkin 
verran maanpinnan alapuolelle tai 
muutamien kymmenien metrien syvyyteen 
maanpinnan alapuolelle) aina uusinta 
tekniikkaa hyödyntävään sijoittamiseen 
geologisiin muodostumiin 100 metriä 
maanpinnan alapuolelle. Lähes kaikki 
pitkäikäinen matala- ja keskiaktiivinen 
jäte varastoidaan. 30 vuoden tutkimuksen 
jälkeen ydinvoiman puolestapuhujat 
olettavat yleisesti, että geologinen 
loppusijoitus syvälle maaperään on
edullisin vaihtoehto korkea-aktiivisen
radioaktiivisen jätteen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi, vaikka tarkasteltavana on 
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muitakin vaihtoehtoja, kuten maan 
pinnalla tai sen alapuolella olevat 
varastointitilat, kalliosuojat tai jätteen 
sijoittaminen syviin porakuiluihin (3000–
5000 metrin syvyyteen). Siksi alan 
tutkimusta olisi jatkettava.

Or. en

Tarkistus 93
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty 
teknisellä tasolla, että geologinen 
loppusijoitus syvälle maaperään on 
turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-
aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
viimeiseksi vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä 
etenemään kohti loppusijoituksen 
toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen vaikuttaa siltä, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
soveltuvaan maaperään on tieteellisesti 
perusteltu, joskaan riskejä ei voida sulkea 
pois.

Or. de

Tarkistus 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
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tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty 
teknisellä tasolla, että geologinen 
loppusijoitus syvälle maaperään on 
turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-
aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
viimeiseksi vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä 
etenemään kohti loppusijoituksen 
toteuttamista.

tutkimuksen jälkeen katsotaan yleisesti, 
että geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin
taloudellinen vaihtoehto korkea-aktiivisen
radioaktiivisen jätteen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi, mutta tarkasteltavina on 
muitakin vaihtoehtoja, kuten 
loppusijoitus, johon liittyy myöhempi 
mahdollisuus muualle siirtämiseen.
Kaikkien vaihtoehtojen tutkimusta olisi 
edistettävä.

Or. en

Tarkistus 95
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä etenemään 
kohti loppusijoituksen toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. On yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Siksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
jatkossakin täysi vastuu niiden käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen 
käsittelystä, ja niitä olisi kannustettava 
tarkastelemaan loppusijoitusvaihtoehtoja.

Or. en

Tarkistus 96
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä etenemään 
kohti loppusijoituksen toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon loppusijoitusjärjestelmiin 
liittyvä tuleva tekninen kehitys ja niiden 
olisi harkittava käytetyn polttoaineensa ja 
radioaktiivisen jätteensä sijoituksen 
peruutusmahdollisuutta ja jätteen 
siirtomahdollisuutta.

Or. en

Tarkistus 97
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä etenemään 

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään on turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä etenemään 
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kohti loppusijoituksen toteuttamista. kohti loppusijoituksen toteuttamista.
Radioaktiivisen jätteen geologista 
loppusijoitusta käsittelevän 
teknologiafoorumin (IGD-TP) 
alaisuudessa toteutetut toimet voisivat 
helpottaa alan asiantuntemuksen ja 
teknologian saatavuutta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa tarvetta siirtyä kohti korkea-aktiivisen ja käytetyn polttoaineen, kun ne 
katsotaan jätteeksi, loppusijoituksen käytännön demonstrointia. Radioaktiivisen jätteen 
geologista loppusijoitusta käsittelevän teknologiafoorumin (IGDTP) tekemä työ on esimerkki 
tutkimuksesta, jolla on tietty päämäärä, kuten foorumin visiossa todetaan. Sen mukaan 
vuoteen 2025 mennessä käytetyn polttoaineen, korkea-aktiivisen jätteen ja muun pitkäikäisen 
radioaktiivisen jätteen ensimmäiset geologiset loppusijoituspaikat Euroopassa ovat 
turvallisia.

Tarkistus 98
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Radioaktiivisen jätteen 
sijoituspaikkojen ja erityisesti altaisiin 
sijoitettujen käytettyjen polttoaineiden 
aiheuttamat riskit kävivät ilmi 
Fukushiman onnettomuudessa, ja 
samanlaisia onnettomuuksia voi tapahtua 
nykyisissä tai rakenteilla olevissa 
ydinlaitoksissa unionin alueella ja sen 
naapurivaltioissa maanjäristysten, 
tsunamien ja muiden luonnonriskien 
johdosta. Unionin olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille alueille voitaisiin estää.

Or. en
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Tarkistus 99
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska radioaktiivisen jätteen 
poistamiseksi muuntamisella tai muilla 
säteilyn määrää vähentävillä tavoilla on 
tehty tutkimusta, olisi otettava huomioon 
myös pitkällä aikavälillä peruutettavissa 
oleva ratkaisu radioaktiivisen jätteen 
geologisesta varastoinnista syvälle 
maaperään. 

Or. de

Tarkistus 100
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Komission olisi kehotettava 
jäsenvaltioita luomaan rekistereitä 
samanlaisista syviin geologisiin 
muodostumiin tapahtuvaa 
loppusijoittamista varten sopivista 
paikoista.

Or. cs

Tarkistus 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa 
omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta 
politiikastaan, siinä olisi kuitenkin 
noudatettava IAEA:n vahvistamia 
turvallisuusperusteita. Kullakin 
jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus 
välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä 
tuleville sukupolville olemassa olevasta 
käytetystä ydinpolttoaineesta ja 
radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, 
jota odotetaan syntyvän nykyisten 
ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa 
omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta 
politiikastaan, siinä olisi kuitenkin 
noudatettava IAEA:n vahvistamia 
turvallisuusperusteita ja sen lisäksi 
vaadittava korkeimpia turvanormeja, 
jotka vastaavat kehittyneimpiä käytäntöjä 
sääntelyn ja toiminnan tasolla sekä 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen 
velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen 
jättämistä tuleville sukupolville vanhasta 
ja olemassa olevasta käytetystä 
ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta 
jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan 
syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä 
poistamisesta. Jäsenvaltioiden olisi 
omaksuttava käytöstäpoistopolitiikka, 
jolla varmistetaan, että laitokset puretaan 
mahdollisimman turvallisesti 
mahdollisimman pian niiden sulkemisen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 102
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa 
omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta 
politiikastaan, siinä olisi kuitenkin 
noudatettava IAEA:n vahvistamia 
turvallisuusperusteita. Kullakin 
jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus 
välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä 
tuleville sukupolville olemassa olevasta 

(30) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan 
politiikan olisi jäsenvaltioissa 
noudatettava IAEA:n vahvistamia 
turvallisuusperusteita Kullakin 
jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus 
välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä 
tuleville sukupolville olemassa olevasta 
käytetystä ydinpolttoaineesta ja 



PE462.870v01-00 32/101 AM\864761FI.doc

FI

käytetystä ydinpolttoaineesta ja 
radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, 
jota odotetaan syntyvän nykyisten 
ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, 
jota odotetaan syntyvän nykyisten 
ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

Or. en

Tarkistus 103
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon 
varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi 
luotava kansallisen kehys, joka takaa 
poliittisen sitoutumisen ja vaiheittaisen 
päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön 
riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä.
Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava 
organisaatio, jossa vastuut on jaettu 
selkeästi.

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon 
varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi 
luotava kansallinen, komission kanssa 
yhdenmukaistettu kehys, joka takaa 
poliittisen sitoutumisen ja vaiheittaisen 
päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön 
riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. 
Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava 
organisaatio, jossa vastuut on jaettu 
selkeästi.

Or. lt

Tarkistus 104
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen käsittelyyn on 
riittävästi varoja.

Or. lt
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Tarkistus 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, 
jolla varmistetaan poliittisten päätösten 
muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, 
että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon kaikki 
vaiheet aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen voidaan toteuttaa 
ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki 
toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen 
jätteen esikäsittelyyn, käsittelyyn, 
pakkaamiseen, varastointiin ja 
loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi 
koostua viiteasiakirjasta tai 
asiakirjakokonaisuudesta.

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, 
jolla varmistetaan poliittisten päätösten 
muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, 
että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon kaikki 
vaiheet aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen tai -varastointiin
voidaan toteuttaa ajallaan. Tähän olisi 
sisällyttävä kaikki toiminnot, jotka liittyvät 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyyn, 
käsittelyyn, pakkaamiseen, varastointiin ja 
loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi 
koostua viiteasiakirjasta tai 
asiakirjakokonaisuudesta.

Or. en

Tarkistus 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, 
jolla varmistetaan poliittisten päätösten 
muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, 
että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon kaikki 
vaiheet aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen voidaan toteuttaa 
ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki 
toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen 
jätteen esikäsittelyyn, käsittelyyn, 
pakkaamiseen, varastointiin ja 
loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi 
koostua viiteasiakirjasta tai 

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, 
jolla varmistetaan poliittisten päätösten 
muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, 
että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon kaikki 
vaiheet aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen tai -varastointiin
voidaan toteuttaa ajallaan. Tähän olisi 
sisällyttävä kaikki toiminnot, jotka liittyvät 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyyn, 
käsittelyyn, pakkaamiseen, varastointiin ja 
loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi 
koostua viiteasiakirjasta tai 
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asiakirjakokonaisuudesta. asiakirjakokonaisuudesta.

Or. en

Tarkistus 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Työntekijöitä on suojeltava ja 
heidät on otettava huomioon kaikissa 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoketjun osissa 
riippumatta heidän toiminnastaan tai 
asemastaan. Pitkän aikavälin vaikutuksia 
työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen on tarkasteltava kaikkien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
välineiden yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Tätä direktiiviä sovellettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota vaaralle 
alttiina oleviin työntekijöihin. Terveys- ja
turvallisuuslainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä on koiduttava välittömiä ja 
ankaria seuraamuksia.

Or. en
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Tarkistus 109
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen
huollossa. Se olisi varmistettava 
edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoprosesseihin.

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen
käsittelyssä, ja olennaisen tärkeää on 
yleisön luottamus loppusijoituspaikkojen 
turvallisuutta koskeviin periaatteisiin ja 
jätehuolto-ohjelmiin. Se olisi 
varmistettava edellyttämällä toimivaa 
yleisötiedotusta ja kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoprosesseihin.

Or. en

Perustelu

Julkisen luottamuksen takaaminen on keskeisellä sijalla sijoituspaikkojen valinnassa.

Tarkistus 110
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa. Se olisi varmistettava 
edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoprosesseihin.

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa. Se olisi varmistettava 
edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
mahdollisuutta osallistua keskeisiin 
päätöksentekoprosesseihin.

Or. en
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Tarkistus 111
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa. Se olisi varmistettava
edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien
mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoprosesseihin.

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa. Se olisi varmistettava
takaamalla toimiva yleisötiedotus ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien
mahdollisuus osallistua 
päätöksentekoprosesseihin.

Or. en

Tarkistus 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden välinen ja 
kansainvälinen yhteistyö voisi helpottaa ja 
nopeuttaa päätöksentekoa tarjoamalla 
käyttöön asiantuntemusta ja teknologiaa.

(36) Jäsenvaltioiden välinen ja 
kansainvälinen yhteistyö voisi helpottaa ja 
nopeuttaa päätöksentekoa tarjoamalla 
käyttöön korkealaatuista asiantuntemusta 
ja teknologiaa sekä parhaita käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 113
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
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laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

laitosten, myös varastointi- ja
loppusijoituslaitosten, jakaminen voisi olla 
hyödyllinen vaihtoehto, jos se perustuu 
kyseisten jäsenvaltioiden väliseen 
sopimukseen. Yhteistä loppuvarastointia 
ja/tai -sijoitusta olisi harkittava vain 
pienille määrille radioaktiivista jätettä, 
joka on peräisin tutkimuksesta, 
lääketieteellisestä käytöstä tai 
muunlaisesta teollisesta toiminnasta kuin 
energiantuotannosta.

Or. en

Tarkistus 114
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.
Tällöin on huolehdittava siitä, ettei estetä 
tiettyjä erityistapauksia, kuten jo tehtyjä 
tutkimusreaktoreista peräisin olevaa 
käytettyä polttoaineitta koskevia 
sopimuksia.

Or. fr

Tarkistus 115
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen ja 
kustannustehokas vaihtoehto, jos se 
perustuu kyseisten maiden väliseen 
sopimukseen.

Or. en

Tarkistus 116
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
maiden väliseen sopimukseen.

Or. lv

Tarkistus 117
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen ja 
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vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

turvallinen vaihtoehto, jos se perustuu 
kyseisten jäsenvaltioiden väliseen 
sopimukseen.

Or. en

Tarkistus 118
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Kansalaisten, jotka eivät ole 
osallistuneet ydinjätteen tuottamiseen, ei 
pitäisi myöskään joutua kantamaan 
mahdollista ympäristötaakkaa. Siksi 
ydinjätettä, mukaan lukien plutonium ja 
käytetty ydinpolttoaine, ei pitäisi viedä 
kolmansiin maihin varastointia, 
uudelleenkäsittelyä, MOX-polttoaineiden 
valmistusta tai jätteenkäsittelyä varten.

Or. en

Tarkistus 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta
varastojen, mukaan lukien altaisiin 
varastoitu käytetty polttoaine, ja 
loppusijoituslaitosten kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi varastointi- ja
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
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vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä.
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.

vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä.
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Matala-aktiivisen jätteen ja 
lyhytikäisen keskiaktiivisen jätteen 
turvallisuus on voitava taata ainakin 500 
vuodeksi, ja korkea-aktiivisen jätteen tai 
käytetyn ydinpolttoaineen turvallisuus 
vähintään 100 000 vuodeksi Siinä olisi 
esitettävä kootusti käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvän laitoksen tai toiminnon 
turvallisuutta tukevat argumentit ja 
todisteet.

Or. en

Tarkistus 120
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä.
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä.
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
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luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta
tukevat argumentit ja todisteet.

luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Turvallisuuden osoittamisen
olisi siksi perustuttava kootusti käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvän laitoksen tai toiminnon 
turvallisuutta tukeviin argumentteihin ja 
todisteisiin.

Or. en

Tarkistus 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä. 
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoitus- tai varastointilaitoksen
kehittämiseen, toimintaan ja sulkemiseen 
liittyville päätöksille ja mahdollistettava 
sellaisten epävarmuusalueiden määrittely, 
joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi loppusijoitus- tai 
varastointijärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä. 
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.

Or. en
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Tarkistus 122
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä.
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien 
luonnolliset (geologiset) ja rakennetut 
vapautumisesteet ja alueen alttius 
maanjäristyksille, sekä sen ennakoidusta 
kehityksestä ajan myötä.
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 
turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.

Or. el

Tarkistus 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Työterveyttä ja työturvallisuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä voidaan 
soveltaa myös käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltotoiminnassa. 
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Or. en

Tarkistus 124
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä tunnustetaan, että 
kansallisessa kehyksessä olisi otettava 
huomioon kaikki käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät 
vaarat, mutta sitä ei sovelleta muihin kuin 
säteilyvaaroihin, sillä ne kuuluvat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen soveltamisalaan.

(40) Tässä direktiivissä tunnustetaan, että 
kansallisessa kehyksessä olisi otettava 
huomioon kaikki käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät 
vaarat, mutta sitä ei sovelleta muihin kuin 
säteilyvaaroihin, joilla on säteilyyn 
liittymättömiä seurauksia, sillä ne 
kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen 
ja kehittäminen on olennainen osa korkean 
turvallisuustason varmistamista, ja sen olisi 
perustuttava käytännön kokemuksen kautta 
oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen sekä kaikkien 
osapuolten välisen teknisen yhteistyön 
yhdistelmään.

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen 
ja kehittäminen on olennainen osa korkean 
turvallisuustason varmistamista, ja sen olisi 
perustuttava käytännön kokemuksen kautta 
oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen sekä kaikkien 
osapuolten välisen teknisen yhteistyön 
yhdistelmään. Kun otetaan huomioon 
jatkuva tutkimus, joka koskee käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
pitkän aikavälin käsittelyn kestävyyttä ja 
turvallisuutta, olisi 10 vuoden kuluessa 
suoritettava uusi arviointi, joka koskee 
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sijoittamista syvälle maaperään 
verrattuna muihin vaihtoehtoihin, kuten 
loppusijoitukseen, johon liittyy 
siirtomahdollisuus.

Or. en

Tarkistus 126
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Kansallisten ohjelmien 
vertaisarviointi voisi olla erinomainen tapa 
rakentaa luottamusta käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon Euroopan unionissa, ja sen avulla 
voitaisiin lisätä ja vaihtaa kokemuksia ja 
varmistaa korkea vaatimustaso,

(42) Vertaisarvioinnit voisivat olla 
erinomainen tapa rakentaa luottamusta 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon Euroopan 
unionissa, ja sen avulla voitaisiin lisätä ja 
vaihtaa kokemuksia ja varmistaa korkea 
vaatimustaso,

Or. en

Tarkistus 127
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Toteaa jälleen, että on osoitettava 
lisää varoja energiahankkeisiin ottaen 
huomioon tulevien 
käytöstäpoistohankkeiden mahdollisuus 
ja näin ollen jätteenkäsittelyhankkeet.

Or. en

Tarkistus 128
Hannes Swoboda
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkea turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat kansallisista järjestelyistä, 
joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huollon korkein
turvallisuustaso tieteen tämänhetkisen 
tason pohjalta työntekijöiden ja väestön 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta.

Or. en

Tarkistus 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkea turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkea turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön sekä luonnon
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta.

Or. en

Tarkistus 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
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järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkea turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkein turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Or. en

Tarkistus 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkea turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkein turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Or. en

Tarkistus 132
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Sillä ylläpidetään ja edistetään
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvää 
yleisötiedotusta ja yleisön osallisuutta.

(3) Sillä varmistetaan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvä yleisötiedotus ja yleisön
osallisuus.

Or. en

Tarkistus 133
Romana Jordan Cizelj
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tätä direktiiviä sovelletaan (1) Tätä direktiiviä sovelletaan, sen 
estämättä, mitä säädetään ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskevan kehyksen 
perustamisesta annetussa neuvoston 
direktiivissä 2009/71/Euratom, 

Or. en

Tarkistus 134
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 
tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 
tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa, mukaan 
lukien sotilaspuolustusohjelmista syntyvä 
käytetty polttoaine jos ja kun se siirretään 
siviilitoiminnoissa käytettäväksi ja sen 
huolto toteutetaan yksinomaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

Or. de

Tarkistus 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy ydinreaktorien toiminnan 
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tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

tuloksena;

Or. en

Tarkistus 136
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 
tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 
tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa EU:n alueella;

Or. en

Tarkistus 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 
tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

(a) käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn
kaikkiin vaiheisiin kuljetukset mukaan 
lukien, kun käytetty polttoaine syntyy 
siviiliydinreaktorien toiminnan tuloksena 
tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen käsittelyn
kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen.

Or. en

Tarkistus 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen käsittelyn
kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen kuljetuksen mukaan 
lukien, kun radioaktiivinen jäte syntyy 
siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 140
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen käsittelyn
kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa
EU:n alueella.

Or. en
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Tarkistus 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen tai -varastointiin, kun 
radioaktiivinen jäte syntyy 
siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen tai -varastointiin, kun 
radioaktiivinen jäte syntyy 
siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tätä direktiiviä ei sovelleta (2) Tätä direktiiviä sovelletaan myös
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kaivannaisteollisuuden mahdollisesti 
radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat 
direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan.

kaivannaisteollisuuden mahdollisesti 
radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat 
direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hyväksyttyihin päästöihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 145
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen käsittelylaitosten ja niihin 
liittyvien toimien ydinturvallisuutta 
koskevia tämän direktiivin erityisiä 
säännöksiä ei sovelleta direktiivin 
2009/71/Euratom soveltamisalaan 
kuuluviin ydinlaitoksiin.

Or. en

Tarkistus 146
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) Tämän direktiivin 4 artiklan 3 
kohtaa ei sovelleta:
– tutkimusreaktoreissa käytetyn 
polttoaineen palauttamiseen 
erityissopimusten mukaisesti;
– sellaisten jätteiden palauttamiseen 
alkuperämaahan, jotka ovat syntyneet 
käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelystä; 
– käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen 
jätteen huoltosopimuksiin perustuvaan 
vientiin.

Or. en

Tarkistus 147
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka 
päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei näe 
mitään jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ kaikkea 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
mukaan luettuna käytetty polttoaine;

Or. en

Tarkistus 148
Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 
jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään 
jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta tai 
varastoitua käytettyä polttoainetta, jonka
jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 
jäsenvaltio hyväksyy, hävittää tai on 
velvollinen hävittämään voimassa olevien 
kansallisten säännösten mukaisesti ja jota 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
valvoo radioaktiivisena jätteenä 
jäsenvaltion lainsäädäntö- ja 
sääntelykehyksen mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Ydinjätteisiin ei voida soveltaa oikeudellista kehystä ja vastuuta, jotka ovat yhteisön oikeutta 
höllempiä. Siksi yhteisön esittämä jätteiden määritelmä (5. huhtikuuta 2006 jätteistä annettu 
direktiivi 2006/12/EY) muodostaa radioaktiivisen ydinjätteen määrittelyn pohjan.

Tarkistus 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 
jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään 
jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
mukaan luettuna käytetty polttoaine ja 
jälleenkäsittelyssä syntyvä radioaktiivinen 
aine, jolle jäsenvaltio tai sellainen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jonka päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei 
näe mitään jatkokäyttöä ja jota 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
valvoo radioaktiivisena jätteenä 
jäsenvaltion lainsäädäntö- ja 
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sääntelykehyksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Käytetty ydinpolttoaine on määriteltävä jätteeksi, paitsi jos on selvää, että se voidaan 
jälleenkäsitellä lähitulevaisuudessa siten, että ympäristöön ei kohdistu lisävaikutuksia.

Tarkistus 150
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 
jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään 
jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jonka määrä on karsittu teknologisesti 
mahdollisimman vähiin ja jolle jäsenvaltio 
tai sellainen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka päätöksen jäsenvaltio 
hyväksyy, ei näe mitään jatkokäyttöä ja 
jota toimivaltainen valvontaviranomainen 
valvoo radioaktiivisena jätteenä 
jäsenvaltion lainsäädäntö- ja 
sääntelykehyksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 151
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 
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jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään 
jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

jäsenvaltio hyväksyy, ei näe tai suunnittele 
mitään jatkokäyttöä tuleva tekninen 
kehitys ja edistys huomioon ottaen ja jota 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
valvoo radioaktiivisena jätteenä 
jäsenvaltion lainsäädäntö- ja 
sääntelykehyksen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 152
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 
käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 
loppusijoitusta, lukuun ottamatta 
kuljetusta laitosalueen ulkopuolella;

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 
käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 
loppusijoitusta;

Or. en

Tarkistus 153
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 
käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 
loppusijoitusta, lukuun ottamatta 
kuljetusta laitosalueen ulkopuolella;

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 
käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 
loppusijoitusta, mukaan luettuna kuljetus
laitosalueen ulkopuolella;

Or. en
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Tarkistus 154
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) 'turvallisuusarviolla' 
kokonaisuutena argumentteja ja 
todisteita, jotka tukevat laitoksen tai 
toiminnan turvallisuutta ja jotka 
käsittävät turvallisuusarvioinnin tulokset 
ja lausunnon näiden havaintojen 
luotettavuudesta; loppusijoituslaitoksessa 
turvallisuusarvio voi liittyä kehityksen 
tiettyyn vaiheeseen; tällöin 
turvallisuusarviossa on pantava merkille 
tällaisten epävarmuusalueiden tai 
ratkaisemattomien kysymysten
olemassaolo ja niissä on annettava ohjeita 
ongelmien ratkaisemiseksi kehityksen 
tulevissa vaiheissa; 

Or. nl

Tarkistus 155
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’käytetyllä (ydin)polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan 
pitää joko käyttökelpoisena resurssina, 
joka soveltuu jälleenkäsiteltäväksi, tai sitä 
voidaan pitää radioaktiivisena jätteenä, 
joka on loppusijoitettava;

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

Or. en
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Tarkistus 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’käytetyllä (ydin)polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan pitää
joko käyttökelpoisena resurssina, joka 
soveltuu jälleenkäsiteltäväksi, tai sitä 
voidaan pitää radioaktiivisena jätteenä, 
joka on loppusijoitettava;

(10) ’käytetyllä (ydin)polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä; käytettyä polttoainetta on pidettävä 
joko käyttökelpoisena resurssina, joka 
soveltuu jälleenkäsiteltäväksi, tai 
radioaktiivisena jätteenä, jos jäsenvaltio tai 
sen hyväksymä luvanhaltija ei ole 
suunnitellut sille muuta käyttöä kahden 
vuoden kuluessa;

Or. en

Perustelu

Käytetty polttoaine pysyy vaarallisena, jos sitä ei varastoida väliaikaisesti parhaiden 
ympäristö-, terveys ja turvallisuusnormien mukaisesti; Ks. myös 3 artiklan 6 kohta. Kahden 
vuoden määräaika vastaa muussa EU:n jätelainsäädännössä vaarallisen jätteen 
käsittelemättömyydelle varattua aikaa.

Tarkistus 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat käytetyn 
polttoaineen käsittelyä, varastointia, 
jälleenkäsittelyä tai loppusijoitusta, lukuun
ottamatta kuljetusta laitosalueen 
ulkopuolella;

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat käytetyn 
polttoaineen käsittelyä, varastointia myös 
väliaikaisesti, jälleenkäsittelyä tai 
loppusijoitusta, mukaan luettuna kuljetus
laitosalueen ulkopuolella;

Or. en
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Tarkistus 158
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’varastoinnilla’ käytetyn polttoaineen 
tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan 
saaneessa laitoksessa, josta se on tarkoitus 
siirtää myöhemmin pois.

(13) 'varastoinnilla' käytetyn polttoaineen 
tai radioaktiivisen jätteen pitämistä 
laitoksessa, jossa huolehditaan sen 
säilyttämisestä ja josta se on tarkoitus 
siirtää myöhemmin pois.

Or. en

Tarkistus 159
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’varastoinnilla’ käytetyn polttoaineen 
tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan 
saaneessa laitoksessa, josta se on tarkoitus 
siirtää myöhemmin pois.

(13) 'varastoinnilla' käytetyn polttoaineen 
tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan 
saaneessa laitoksessa, josta se hyvinkin 
mahdollisesti voidaan siirtää myöhemmin 
pois.

Or. en

Tarkistus 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) 'loppuvarastoinnilla' käytetyn 
polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen 
pitämistä luvan saaneessa 
loppuvarastointilaitoksessa siten, että sitä 
ei ole tarkoitus siirtää pois, jollei tämä ole 
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tarpeen turvallisuuden ja varmuuden 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 161
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
kansallinen toimintapolitiikka ja pidettävä 
sitä yllä. Niillä on perimmäinen vastuu 
käytetyn ydinpolttoaineensa ja 
radioaktiivisen jätteensä huollosta.

(1) Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
kansallinen toimintapolitiikka ja pidettävä 
sitä yllä. Kullakin jäsenvaltiolla on 
perimmäinen vastuu siellä tuotetun 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta.

Or. en

Tarkistus 162
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
kansallinen toimintapolitiikka ja pidettävä 
sitä yllä. Niillä on perimmäinen vastuu 
käytetyn ydinpolttoaineensa ja 
radioaktiivisen jätteensä huollosta.

(1) Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
kansallinen toimintapolitiikka ja pidettävä 
sitä yllä. Niillä on perimmäinen vastuu 
alueellaan olevan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen
huollosta.

Or. ro
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Tarkistus 163
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansalliset käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen 
huoltosuunnitelmat pannaan täytäntöön 
hyvin perustellussa ja dokumentoidussa 
päätöksentekoprosessissa, jossa otetaan 
huomioon pitkän aikavälin turvallisuus.

Or. en

Tarkistus 164
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että (2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen politiikka perustuu seuraaviin 
periaatteisiin:

Or. en

Tarkistus 165
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja

(a) radioaktiivista jätettä syntyy 
ehdottomasti niin vähän kuin on 
mahdollista sekä aktiivisuuden että määrän 
suhteen, käyttämällä vaihtoehtoja, jos 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
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käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

kestäviä vaihtoehtoja on olemassa, 
välttämällä jälleenkäsittelyä ja 
oksidisekoituspolttoaineen käyttöä ja 
soveltamalla käytöstäpoistokäytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista 
optimointiperiaatteen (ALARA) 
mukaisesti sekä aktiivisuuden että määrän 
suhteen, soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien 
jälleenkäsittely, kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

Or. en

Tarkistus 167
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien ja käytetyn 
polttoaineen kierrätys ja uudelleenkäyttö;
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Or. fr

Tarkistus 168
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö;

Or. fr

Tarkistus 169
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen syntymisen ja 
huollon kaikkien vaiheiden väliset 
riippuvuussuhteet otetaan huomioon;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 170
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) tuleville sukupolville ei jätetä 
kohtuuttomia rasitteita;

(c) ihmisille ja etenkään tuleville 
sukupolville ei jätetä kohtuuttomia 
rasitteita entisen, nykyisen ja tulevan 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen suhteen;

Or. en

Tarkistus 171
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuleville sukupolville ei jätetä 
kohtuuttomia rasitteita;

(c) tuleville sukupolville jätetään 
mahdollisimman vähän rasitteita;

Or. en

Tarkistus 172
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kaikki käytetty polttoaine siirretään 
altaista kuiviin varastoihin;

Or. en

Tarkistus 173
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
myös pitkällä aikavälillä siten, että 
loppusijoituslaitoksen käyttövaiheen 
aikana varastoitu radioaktiivinen jäte on 
koska tahansa siirrettävissä jätesäiliöissä.

Or. de

Tarkistus 174
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
myös pitkällä aikavälillä; erityistä 
huomiota on kiinnitettävä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
turvallisiin maa- ja merikuljetuksiin 
etenkin silloin, kun on kyse sellaisten 
naapurimaiden ydinlaitoksista, jotka eivät 
ole jäsenvaltioita;

Or. en

Tarkistus 175
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti 
vähintään 250 vuoden ajan tai 
pidempään, niin kauan kuin ne ovat 
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vaarallisia ihmisille ja ympäristölle.

Or. de

Tarkistus 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti 
niin pitkään, kuin ne aiheuttavat vaaraa 
ihmisille ja ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 177
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) käytetyn ydinpolttoaineen 
väliaikaisessa altaissa varastoinnissa olisi 
estettävä leviäminen ja varastointi olisi 
pidettävä mahdollisimman lyhytaikaisena, 
jotta jäähtynyt käytetty ydinpolttoaine 
voidaan kuljettaa laitosalueen 
ulkopuolelle, koska siitä aiheutuu 
lisäriski, kuten Fukushiman onnettomuus 
osoitti.

Or. en

Tarkistus 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) yleisölle on tiedotettava käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltamista koskevasta kansallisesta 
politiikasta avoimesti ja puolueettomasti 
12 artiklaa soveltaen.

Or. en

Tarkistus 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vältetään työntekijöiden, yleisön ja 
ympäristön altistumista käytetylle 
polttoaineelle ja radioaktiiviselle jätteelle.

Or. en

Tarkistus 180
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) jätteen tuottajien on maksettava 
loppusijoituksesta varoilla, joilla katetaan 
kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltamisesta 
aiheutuvat kustannukset ja joita 
hallinnoidaan valtion valvomassa 
rahastossa, jotta ne ovat varmasti 
saatavilla pysyvää turvallista 
loppusijoitusta varten.
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Or. en

Tarkistus 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) toteutetaan toimia altistuneiden 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
terveyteen ja ympäristöön liittyvien riskien 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 182
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) kaikkia käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon 
osallistuvia suojaa yhteisvastuu; 
ydinvoimaloiden ylläpitäjien ja 
ydinjätehuoltoon luvan saaneiden on 
kannettava vastuu kaikista 
onnettomuuksien ja pitkän aikavälin 
jätehuollon kolmansille osapuolille 
aiheuttamista vahingoista, mukaan 
luettuna maa-, vesi- ja meriympäristölle 
aiheutuneet vahingot.

Or. en

Tarkistus 183
Rebecca Harms
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen huollosta aiheutuvista 
kustannuksista vastaavat niiden tuottajat. 

Or. en

Tarkistus 184
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Toimivaltaiset kansalliset elimet 
osallistuvat rahavarojen riittävyyden 
valvontaan.

Or. cs

Tarkistus 185
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, 
jossa se on syntynyt, paitsi jos 
jäsenvaltioiden kesken on sovittu yhdessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevien 
loppusijoituslaitosten käytöstä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 186
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava tai varastoitava pitkällä 
aikavälillä turvallisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt.
Edellyttäen, että jäsenvaltiot tuottavat 
vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivista 
jätettä tai että niillä ei ole geologisesti 
soveltuvia paikkoja, voidaan 
poikkeuksellisesti sallia rajatylittävä 
yhteistyö, kunhan loppusijoituksen 
yhtenäisyys ja yhdenvertaisuus 
varmistetaan Euroopan tason 
valvonnalla.

Or. de

Tarkistus 187
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltio on 
tehnyt jonkin toisen jäsenvaltion tai 
kolmannen maan kanssa sopimuksen 
niiden loppusijoituslaitosten käytöstä Jos 
sopimus radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksesta tehdään sellaisen maan 
kanssa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio, 
sopimukseen kuuluvan jäsenvaltion on 
varmistettava, että radioaktiivinen jäte 
loppusijoitetaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisella tavalla.
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Or. lv

Tarkistus 188
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä
tai jos alueellisia varastointikeskuksia on 
toteutettu jäsenvaltioiden hallitusten 
välisillä sopimuksilla.

Or. fr

Tarkistus 189
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte ja käytetty 
ydinpolttoaine on loppusijoitettava siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ne ovat syntyneet, 
paitsi jos jäsenvaltioiden, jotka eivät 
harjoita mitään ydinpolttoaineisiin 
liittyvää toimintaa, kesken on sovittu 
yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien 
loppusijoituslaitosten käytöstä pienten 
määrien osalta.

Or. en

Tarkistus 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppuvarastointi- tai 
loppusijoituslaitosten käytöstä; jätteen 
siirtämistä EU:n ulkopuolelle ei pitäisi 
sallia.

Or. en

Perustelu

EU ei kykene valvomaan, miten sen alueen ulkopuolella käsitellään radioaktiivista jätettä 
eikä se siten kykene takaamaan mahdollisimman laadukkaiden ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusstandardien noudattamista.

Tarkistus 191
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos 
siirtämisajankohtana jäsenvaltioiden 
välillä on tullut voimaan sopimus yhdessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevien 
loppusijoituslaitosten käytöstä.

Or. en

Tarkistus 192
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on yleisesti ottaen 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos sen siirtämisestä 
on tehty sopimus radioaktiivisen jätteen ja 
käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen 
valvonnasta ja tarkkailusta annetun 
neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 193
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kyseessä on vienti kolmanteen 
maahan, vievän jäsenvaltion on 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että kyseisellä maalla on 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva 
ohjelma, jonka turvallisuustavoitteet 
vastaavat tämän direktiivin 
turvallisuustavoitteita; 

Or. en

Tarkistus 194
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) sopimuksista on ilmoitettava 
komissiolle.
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Or. en

Tarkistus 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot voivat päättää ryhtyä 
vapaaehtoisiin toimiin yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteisen 
tai alueellisen loppusijoituspaikan 
perustamiseksi silloin, kun tämä on 
tarpeen tai suositeltavaa erityisten 
geologisten tai teknisten olosuhteiden 
vuoksi. Euroopan loppusijoituspaikkojen 
kehitysjärjestön (ERDO) työryhmän 
toiminta ja selvitykset ovat tässä 
yhteydessä erityisen kiinnostavia.

Or. en

Tarkistus 196
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot voivat päättää ryhtyä 
vapaaehtoisiin toimiin yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteisen 
tai alueellisen loppusijoituspaikan 
perustamiseksi silloin, kun tämä on 
tarpeen tai suositeltavaa erityisten 
geologisten tai teknisten olosuhteiden 
vuoksi. Ensin on kuitenkin tiedotettava 
väestölle sekä asianomaisille alue- ja 
paikallisviranomaisille ja kuultava niitä.

Or. ro
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Tarkistus 197
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti 
päättää perustaa yhteisen tai alueellisen 
loppusijoituspaikan jonkun muun 
jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa 
hyödyntääkseen tietyn paikan suotuisia 
geologisia tai teknisiä ominaisuuksia ja 
jakaakseen yhteisestä hankkeesta 
aiheutuvan taloudellisen rasituksen. 

Or. en

Tarkistus 198
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot voivat päättää ryhtyä 
vapaaehtoisiin toimiin yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteisen 
tai alueellisen loppusijoituspaikan 
perustamiseksi silloin, kun tästä koituu 
yhteiskunnallisia, teknisiä tai taloudellisia 
etuja.

Or. en

Tarkistus 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen sekä plutoniumin 
vieminen kolmansiin maihin on kiellettyä.

Or. en

Tarkistus 200
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen siirtäminen unionin 
ulkopuolelle on kiellettyä.

Or. de

Tarkistus 201
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Radioaktiivisen jätteen vieminen 
muualle kuin EU:n jäsenvaltioihin ei ole 
missään tapauksessa mahdollista.

Or. de

Tarkistus 202
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Radioaktiivisen jätteen vieminen 
muualle kuin Euroopan unioniin ei ole 
sallittua.

Or. en

Tarkistus 203
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Tällaisen hankkeen on perustuttava 
hallitustenväliseen sopimukseen, jolla 
jäsenvaltiot varmistavat, että
(a) yleisön hyväksyntää ja kannatusta 
pidetään jatkuvasti yllä kaikissa 
jäsenvaltioissa kaikissa hankkeen 
kehittämisvaiheissa ja loppusijoituksen 
elinkaaren aikana järjestämällä yleisölle 
tiedottamisen ja yleisön osallistumisen 
kuulemisprosessiin;
(b) käynnistetään toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten ja kansallisten 
turvallisuusviranomaisten yhteistyö ja 
niiden harjoittama valvonta; kussakin 
asianomaisessa jäsenvaltiossa on 
sovittava turvallisuusarviosta ja sitä 
tukevista turvallisuusarvioinneista, joissa 
katetaan laitoksen tutkimus-, valinta- ja 
täytäntöönpanovaiheet, ja hyväksyttävä 
ne;
(c) sovitaan vastuukysymyksistä ja 
selkeästä vastuunjaosta siten, että kukin 
jäsenvaltio kantaa lopullisen vastuun 
omasta radioaktiivisesta jätteestään.

Or. en
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Tarkistus 204
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) On kiellettävä ydinjätelaitosten 
sijoittaminen maanjäristysalueille tai 
rannikkoalueille, joilla on merkittävä 
merenpinnan kohoamisen tai tsunamin 
riski. 

Or. en

Tarkistus 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallinen ohjelma käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevan toimintapolitiikan 
toteuttamiseksi;

(a) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan 
toimintapolitiikan toteuttamista koskeva 
kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan, 
että kaikki radioaktiivisen jätteen tuottajat 
kykenevät varmistamaan ydinjätteen 
loppusijoituksen tai -varastoinnin 
samojen tiukkojen 
turvallisuusstandardien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 206
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallinen ohjelma käytetyn (a) toissijaisuusperiaatteen mukainen 
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ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevan toimintapolitiikan 
toteuttamiseksi;

kansallinen ohjelma käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevan toimintapolitiikan 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 207
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat kansalliset 
vaatimukset;

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat kansalliset 
vaatimukset; sen määrittäminen, miten ne 
vahvistetaan ja mitä välinettä käyttäen 
niitä sovelletaan, kuuluu edelleen 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 208
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltotoimintojen ja 
-laitosten lupajärjestelmä, mukaan lukien 
käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen 
jätteen huoltolaitoksen asettaminen 
toimintakieltoon luvan puuttuessa;

(c) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltotoimintojen ja 
-laitosten lupajärjestelmä, mukaan lukien 
käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen 
jätteen huoltolaitoksen asettaminen 
toimintakieltoon luvan puuttuessa, ja jolla 
varmistetaan, että kaikki radioaktiiviset 
jätteet huolletaan syrjimättä;

Or. de
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Tarkistus 209
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) luvanhaltijoiden velvoittaminen 
siihen, että radioaktiivisen jätteen 
huoltolaitokset ovat kaikkien 
markkinatoimijoiden käytettävissä 
yhdenvertaisin ehdoin;

Or. en

Tarkistus 210
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
toimet, mukaan lukien toimintojen 
keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai 
peruuttaminen;

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
toimet, mukaan lukien toimintojen 
keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai 
peruuttaminen, jotka kattavat muun 
muassa kyseisiä työntekijöitä koskevan 
terveys- ja turvallisuuslainsäädännön 
rikkomisen;

Or. en

Tarkistus 211
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) määräyksiä, joilla taataan pitkällä 
aikavälillä riittävät varat käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
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huoltoa koskeviin toimintoihin ja 
laitoksiin;

Or. ro

Tarkistus 212
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimet, joiden avulla taataan, että 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen käsittelyn ja sijoituksen 
edellyttämästä rahoituksesta päättää 
toimivaltainen sääntelyviranomainen 
avoimella menettelyllä, jota tarkastellaan 
säännöllisesti ja johon luvanhaltija 
osallistuu koko ajan; 

Or. it

Perustelu

Tavoitteena on sen takaaminen, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyn 
ja sijoittamisen vaatima rahoitus määritetään tehokkaalla ja avoimella menettelyllä, jossa 
luvanhaltijoiden kuuleminen taataan.

Tarkistus 213
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) laskelma kaikista käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon aiheuttamista kustannuksista. 
Tietoihin on sisällytettävä laitokset, jotka 
vastaavat kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 214
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista kehystä ylläpidetään ja 
tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä 
hankittujen kokemusten, 8 artiklassa 
tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen 
johtopäätösten, teknologian kehityksen ja 
tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista kehystä ylläpidetään ja 
tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä 
hankittujen kokemusten, 8 artiklassa 
tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen 
johtopäätösten, teknologian kehityksen, 
terveys- ja turvallisuusstandardien ja 
tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

Or. en

Tarkistus 215
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
toiminnallisesti erotettu muista elimistä tai 
organisaatioista, jotka liittyvät 
ydinenergian tai radioaktiivisten 
materiaalien edistämiseen tai käyttöön, 
mukaan lukien sähköntuotanto ja 
radioisotooppeja käyttävät sovellukset, tai 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon, jotta 
viranomainen on valvontatehtävässään 
tosiasiallisesti suojattu asiattomalta 
vaikutukselta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella on valtuudet ja 
resurssit suorittaa säännöllisesti 
ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia 
ja valvontaa, ja tarpeen vaatiessa myös 
valvoa toimeenpanoa jopa käytöstä 
poiston aikana. Työntekijöiden ja 
alihankkijoiden terveys ja turvallisuus 
sekä henkilöstön määrä ja koulutus 
kuuluvat arvioitaviin näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 217
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset valvontaviranomaiset 
tiedottavat säännöllisesti ja avoimesti 
toimintansa julkisuudesta, 
luvanhaltijoiden toiminnasta, varastointi-
ja loppusijoituslaitosten käytöstä sekä 
turvallisuusriskeistä.

Or. de

Tarkistus 218
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset vaihtavat
säännöllisesti tietoja kokemuksistaan ja 
koordinoivat politiikkaansa komission 
opastuksella.

Or. en

Tarkistus 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella on valtuudet 
määrätä toiminnan keskeyttämisestä, jos 
turvallisuutta ei voida taata.

Or. en

Tarkistus 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Toimivaltainen 
valvontaviranomainen ilmoittaa 
arviointinsa tuloksista jäsenvaltiolle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
organisaatioille, luvanhaltijoille, 
luvanhaltijan työntekijöiden edustajille, 
alihankkijoille ja suurelle yleisölle.

Or. en
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Tarkistus 221
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päävastuu käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuudesta on luvanhaltijalla. Tätä 
luvanhaltijan vastuuta ei voi siirtää.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päävastuu käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuudesta on luvanhaltijoilla, joille 
kunkin jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on uskonut käytettyä 
ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä 
koskevat yleiset velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 222
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on päätettävä 
ajankohdasta, jolloin vastuu käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
käsittelystä siirtyy luvanhaltijalta elimelle, 
jolle käsittely kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti kuuluu.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, milloin vastuu käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen käsittelystä siirtyy luvanhaltijalta niiden pitkän aikavälin käsittelystä vastaavalle 
elimelle. Tämä johtuu siitä, että radioaktiivista materiaalia voidaan siirtää ennen 
ydinlaitoksen käyttöiän päättymistä, jolloin luvanhaltijaa ei voida pitää vastuullisena 
materiaalista, joka ei enää ole laitoksessa.
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Tarkistus 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvanhaltijat raportoivat 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
muille relevanteille toimivaltaisille 
organisaatioille.

Or. en

Tarkistus 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta, kuten työntekijöiden ja 
alihankkijoiden terveyttä ja turvallisuutta, 
järjestelmällisellä ja todennettavalla 
tavalla. Luvanhaltijoiden on ilmoitettava 
arviointinsa tuloksista toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle, muille 
asianomaisille toimivaltaisille 
organisaatioille, työntekijöidensä 
edustajille, alihankkijoille ja suurelle 
yleisölle.

Or. en
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Tarkistus 225
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla. Toimien laajuuden 
on oltava oikeassa suhteessa laitokseen tai 
toimintoihin kytkeytyvien vaarojen 
pulmallisuuden ja suuruusluokan kanssa.

Or. en

Tarkistus 226
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla parhaan 
mahdollisen teknologian mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 227
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 
työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
toimintoihin tarvitaan toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen virallinen lupa 
osana lupahakemusta, millä varmistetaan 
toimintojen riittävä turvallisuus, ja niihin
on sisällyttävä sen varmistaminen, että 
onnettomuuksien ehkäisemistä ja 
onnettomuuksien seurausten lievittämistä 
varten on määritelty toimenpiteet, mukaan 
lukien sellaisten fyysisten 
turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan 
hallinnollisten turvamenettelyjen 
varmistaminen, joiden toimimattomuus 
johtaisi siihen, että ionisoiva säteily 
vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja 
väestön turvallisuuden.

Or. en

Tarkistus 228
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien ja 
fyysisten hyökkäysten ehkäisemistä ja 
onnettomuuksien ja fyysisten hyökkäysten
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
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työntekijöiden ja väestön turvallisuuden. ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 
työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

Or. en

Tarkistus 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 
työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 
työntekijöiden, väestön ja 
luonnonympäristön turvallisuuden.

Or. en

Tarkistus 230
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
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turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi
työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi työntekijöiden 
ja väestön turvallisuuden.

Or. ro

Tarkistus 231
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa 
turvallisuus on etusijalla ja jotka 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
todentaa säännöllisesti.

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa 
turvallisuus on ehdottomalla etusijalla ja 
jotka toimivaltainen valvontaviranomainen 
todentaa säännöllisesti.

Or. ro

Tarkistus 232
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä 
riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat 
täyttääkseen 1–4 kohdan mukaiset käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevat 
velvoitteensa.

(5) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä 
riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat myös 
pitkällä aikavälillä täyttääkseen 1 – 4 
kohdan mukaiset käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat velvoitteensa.

Or. ro
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Tarkistus 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvanhaltija ilmoittaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
naapurivaltion alueellisille ja paikallisille 
viranomaisille jätteenkäsittelylaitoksen 
perustamista koskevista suunnitelmistaan, 
jos kyseinen laitos sijaitsee sellaisella 
etäisyydellä valtakunnanrajasta, että 
rajatylittävät vaikutukset ovat 
todennäköisiä laitoksen rakentamisen, 
toiminnan tai käytöstä poistamisen aikana 
tai laitoksella tapahtuvan onnettomuuden 
tai tapahtuman vuoksi.

Or. en

Tarkistus 234
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvan peruuttaminen tai päättyminen 
ei vapauta luvanhaltijaa noudattamasta 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, paitsi 
jos valvontaviranomainen tekee päätöksen 
vastuun siirtämisestä tai päättymisestä. 

Or. en

Tarkistus 235
Ivailo Kalfin
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Osana laitoksen tai toiminnon 
lupahakemusta on laadittava 
turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi. Niitä on tarvittaessa 
päivitettävä laitoksen tai toiminnon 
kehityksen aikana. Turvallisuusarvion ja
turvallisuusarvioinnin on vastattava 
laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan 
toimintojen monimutkaisuutta ja laitokseen 
tai toimintaan liittyvän vaaran suuruutta.

(1) Osana EU:n alueella sijaitsevan 
laitoksen tai toiminnon lupahakemusta on 
laadittava turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi. Niitä on tarvittaessa 
päivitettävä laitoksen tai toiminnon 
kehityksen aikana. Turvallisuusarvion ja 
turvallisuusarvioinnin on vastattava 
laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan 
toimintojen monimutkaisuutta ja laitokseen 
tai toimintaan liittyvän vaaran suuruutta.

Or. en

Tarkistus 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen 
sulkeminen; turvallisuusarviossa on 
mainittava turvallisuusarvioinnissa 
sovelletut standardit. Huomioon on 
otettava sulkemisen jälkeinen pitkän 
aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka 
tämä on mahdollisimman pitkälle 
varmistettu passiivisin keinoin.

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstäpoisto tai käytetyn polttoaineen 
altaiden toiminta, 
loppuvarastointilaitoksen toiminta tai 
loppusijoituslaitoksen toiminta ja
sulkeminen; turvallisuusarviossa on 
mainittava turvallisuusarvioinnissa 
sovelletut standardit. Huomioon on 
otettava sulkemisen jälkeinen ja pitkän 
aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka 
tämä on mahdollisimman pitkälle 
varmistettu passiivisin keinoin.
Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan 
turvallisuusarviointiin on sisällyttävä 
työntekijöiden ja myös alihankkijoiden 
palveluksessa olevien työntekijöiden 
terveyttä ja turvallisuutta koskeva 
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arviointi sekä laitoksen turvalliseen 
toimintaan kaikkina aikoina tarvittavan 
henkilöstön pätevyystaso ja lukumäärä, 
jotta toimiin voidaan ryhtyä 
onnettomuuden sattuessa.

Or. en

Tarkistus 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen 
sulkeminen; turvallisuusarviossa on 
mainittava turvallisuusarvioinnissa 
sovelletut standardit. Huomioon on 
otettava sulkemisen jälkeinen pitkän 
aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka 
tämä on mahdollisimman pitkälle 
varmistettu passiivisin keinoin.

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen tai 
loppuvarastointilaitoksen sulkeminen; 
turvallisuusarviossa on mainittava 
turvallisuusarvioinnissa sovelletut 
standardit. Huomioon on otettava 
sulkemisen jälkeinen pitkän aikavälin 
turvallisuus, etenkin se, kuinka tämä on 
mahdollisimman pitkälle varmistettu 
passiivisin keinoin.

Or. en

Tarkistus 238
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on 
kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan 
ja suunnitteluun liittyvät turvallisuuden 
kannalta merkitykselliset näkökohdat sekä 
laitoksen johdon toteuttamat 

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on 
kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan 
ja suunnitteluun sekä väliaikaiseen 
varastointiin käytettyihin 
jäähdytysaltaisiin, joissa olevan käytetyn 
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valvontatoimenpiteet ja viranomaisten 
valvontatoimet. Turvallisuusarvion ja sitä 
tukevan turvallisuusarvioinnin on 
osoitettava vallitsevan suojelun taso ja 
annettava toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle ja muille 
asianomaisille tahoille takeet siitä, että 
turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

polttoaineen määrästä on raportoitava 
säännöllisesti, liittyvät turvallisuuden 
kannalta merkitykselliset näkökohdat sekä 
laitoksen johdon toteuttamat 
valvontatoimenpiteet ja viranomaisten 
valvontatoimet. Turvallisuusarvion ja sitä 
tukevan turvallisuusarvioinnin on 
osoitettava vallitsevan suojelun taso ja 
annettava toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle ja muille 
asianomaisille tahoille takeet siitä, että 
turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Rekisteröinti ja seuranta

(1) Jäsenvaltioiden on perustettava 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
rekisteröinti- ja seurantajärjestelmä.
(2) Jäsenvaltioiden on taattava, että 
rekisteröinti- ja seurantajärjestelmän 
avulla pystytään määrittämään käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
sijainti ja olosuhteet niiden tuotannossa, 
käytössä, kuljetuksessa, varastoinnissa ja 
loppusijoituksessa.

Or. de

Tarkistus 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante
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Ehdotus direktiiviksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Menettelyt ja seuraamukset

Jäsenvaltioiden on yleisten periaatteiden 
mukaisesti varmistettava, että sovelletaan 
hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä 
sekä seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, 
varoittavia ja oikeassa suhteessa 
rikkomuksen vakavuuteen, mikäli tästä 
direktiivistä johtuvia velvoitteita rikotaan.

Or. de

Tarkistus 241
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 
kansalliseen kehykseen sisältyy 
koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi
kansalliseen kehykseen sisältyy 
koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet. Jäsenvaltioiden on 
myös taattava, että kansallinen kehys 
käsittää järjestelyt, joiden avulla 
käynnissä olevien 
loppusijoitushankkeiden tieteellistä 
tutkimusta edistetään edelleen. 

Or. nl

Tarkistus 242
Ioan Enciu
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 
kansalliseen kehykseen sisältyy 
koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 
kansalliseen kehykseen sisältyy 
koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet. Työntekijöille 
annettavan koulutuksen olisi oltava 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
standardien mukaista. Näin vahvistetaan 
ydinteollisuuden kokonaisvastuuta 
terveydestä ja turvallisuudesta.

Or. en

Tarkistus 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
kaikkiin käytöstäpoistosta aiheutuviin 
kuluihin ja käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, 
ja varmistettava, että ydinteollisuudelle ei 
anneta julkista tukea.

Or. en

Tarkistus 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, millä huolehditaan 
täysipainoisesti radioaktiivisen jätteen 
tuottajien vastuusta saastuttaja maksaa 
-periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 246
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ja että siinä määritellään 
selkeästi ja yksityiskohtaisesti 
radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuu.

Or. ro

Tarkistus 247
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 248
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
radioaktiivisen jätteen tuottajilla on 
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radioaktiivisen jätteen huoltoon on
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen 
tuottajien vastuu.

käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon tarvittaessa 
saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radioaktiivisen jätteen tuottajat perustavat 
tätä tarkoitusta varten rahaston.

Or. de

Tarkistus 249
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on esitettävä huollon 
kustannukset julkisesti ja avoimesti, ja 
niitä on arvioitava vuosittain uudelleen. 
Radioaktiivisen jätteen tuottajien 
velvoitteita mukautetaan vastaavasti.

Or. de

Tarkistus 250
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisella tasolla päätettävien 
menettelyjen mukaisesti
(a) suoritetaan asianmukaisella tavalla 
arvio jätteiden käsittelystrategian 
kustannuksista ja erityisesti 
kustannuksista, joita liittyy matala-
aktiivisen, keskiaktiivisen ja korkea-
aktiivisen pitkäikäisen radioaktiivisen 
jätteen pitkän aikavälin 
käsittelyratkaisujen toteuttamiseen niiden 
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luonteesta riippuen; tämä käsittää myös 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
ydinlaitosten ja radioaktiivisen jätteen 
käsittelylaitosten käytöstäpoistosta sekä 
niiden lopullisesta sulkemisesta ja 
valvonnasta;
(b) perustetaan varannot a) kohdassa 
tarkoitettujen kustannusten kattamiseksi 
ja merkitään tarvittavat varat pelkästään 
näiden varantojen kattamiseen;
(c) seurataan asianmukaisesti, ovatko 
varannot ja varojen hallinnointi riittäviä 
a) kohdassa tarkoitettujen kustannusten 
kattamiseen ja niiden säännölliseen 
mukauttamiseen.

Or. nl

Perustelu

Tarkistus 1 a kohtaan: suljetun geologisen loppusijoituspaikan turvallisuus ei saa olla 
riippuvaista ylläpidosta. Ylläpito tulee kyseeseen vain maanpinnalla olevan 
loppusijoituspaikan yhteydessä. Vaikuttaa siltä, että tätä ei voida soveltaa suljettuun 
geologiseen loppusijoituspaikkaan.

Tarkistus 251
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissio varmistaa, että 31 päivään 
joulukuuta 2011 mennessä otetaan 
käyttöön yhdenmukaistettu 
laskentamenetelmä ydinlaitosten 
käytöstäpoistosta sekä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta aiheutuvia kustannuksia varten.

Or. en
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Tarkistus 252
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Jäsenvaltioiden on 1 a kohdassa 
tarkoitetun yhdenmukaistetun 
menetelmän mukaisesti varmistettava, että 
näin katetaan vähintään laitoksen 
käytöstäpoisto ja siitä aiheutuvan 
tavanomaisen ja radioaktiivisen jätteen 
turvallinen ja pitkän aikavälin huolto, 
ydinvoimaloiden käytetyn polttoaineen 
sekä jälleenkäsittelyprosessissa syntyvän 
jätteen turvallinen ja pitkäaikainen huolto 
sikäli kuin niitä ei kateta täydellisesti 
toimintamenoina.

Or. en

Tarkistus 253
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Käytöstäpoistoa ja jätehuoltoa 
koskevat rahastot on muodostettava 
ydinlaitosten toiminnanharjoittajien 
suorittamista maksuista siten, että 
laitoksen lopullisen sulkemisen hetkellä 
on koossa riittävästi varoja kattamaan 
kaikki käytöstäpoistoon ja jätehuoltoon 
liittyvät kustannukset, siten kuin 1 b 
kohdassa määritellään.

Or. en

Tarkistus 254
Rebecca Harms



AM\864761FI.doc 101/101 PE462.870v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Varojen on oltava tarkoitettuja 
ainoastaan 1 b kohdassa tarkoitettujen 
kustannusten kattamiseen 
käytöstäpoistostrategian mukaisesti, eikä 
niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. 
Tämän vuoksi käytöstäpoistorahaston on 
pääsääntöisesti oltava laitoksen 
toiminnanharjoittajasta erillinen 
oikeushenkilö.

Or. en

Tarkistus 255
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Kansallisen parlamentin 
valtuuttamien riippumattomien 
asiantuntijoiden on tarkastettava nämä 
rahastot ja niiden kirjanpito vuosittain 
sen varmistamiseksi, että kyseisiä tulevia 
toimia varten saadut tulot ja niihin 
liittyvät korot käytetään yksinomaan 
näihin tarkoituksiin eli ydinlaitosten 
käytöstäpoistoon tai käytetyn polttoaineen 
huoltoa koskeviin toimiin eikä suoraan tai 
epäsuorasti markkinatoimien 
rahoittamiseen.

Or. en


