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Tarkistus 256
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat asianmukaiset
laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja 
toteutetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja 
toteutetaan käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevan tieteellisen 
nykytietämyksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 257
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvanhaltijoilla on täysi 
vahingonkorvausvastuu onnettomuuksista 
ja radioaktiivisen jätteen pitkäaikaisesta 
huollosta aiheutuvista vahingoista, 
mukaan lukien maa-, vesi- ja 
meriympäristölle aiheutuvat vahingot.

Or. en

Tarkistus 258
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Avoimuus Yleisön osallistuminen

Or. en

Tarkistus 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä. Tiedot, jotka liittyvät 
suoraan työntekijöiden ja väestön 
terveyteen ja turvallisuuteen (erityisesti 
radioaktiivisia ja myrkyllisiä päästöjä ja 
päästöille altistumista koskevat tiedot), on 
asetettava julkisesti saataville olosuhteista 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 260
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, 
kuten turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti ja erityisesti 
tiedon saatavuudesta, yleisön 
osallistumisesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 261
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat asianomaisten paikallis- ja 
alueviranomaisten, työntekijöiden ja 
väestön saatavilla. Tämän velvoitteen 
mukaisesti on myös varmistettava, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
tiedottaa väestölle toimivaltaansa 
kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava 
väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
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turvallisuusintressejä.

Or. ro

Tarkistus 262
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikista kohteista peräisin olevan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevat tiedot ovat työntekijöiden 
ja väestön saatavilla. Tämän velvoitteen 
mukaisesti on myös varmistettava, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
tiedottaa väestölle toimivaltaansa 
kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava 
väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä.

Or. en

Tarkistus 263
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että väestölle tiedotetaan 10 artiklassa 
tarkoitetuista käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon 
käytettävistä taloudellisista voimavaroista 
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ottaen asianmukaisesti huomioon 
tuottajille aiheutuvien kustannusten 
osuus.

Or. de

Tarkistus 264
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tehtäessä päätöksiä, jotka koskevat 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen sijoituspaikkoja ja 
huoltoa naapurimaiden läheisyydessä, on 
kuultava yleisöä ja kyseisten maiden 
viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 265
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 
tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 
tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin varhaisessa 
vaiheessa, kun kaikki vaihtoehdot ovat 
vielä mahdollisia ja yleisön 
osallistuminen voi olla tehokasta.

Or. en
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Tarkistus 266
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 
tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 
tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin. Näin 
varmistetaan kaikkien toimijoiden 
päätöksenteon suurempi avoimuus.

Or. en

Tarkistus 267
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 
tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle sekä asianomaisille paikallis- ja 
alueviranomaisille annetaan mahdollisuus 
osallistua tehokkaasti käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin.

Or. ro

Tarkistus 268
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Yleisön osallistumista koskeva uusi 

sovittelu
Komissio laatii ja rahoittaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa mallihankkeita, 
jotka liittyvät yleisön osallistumiseen ja 
vaiheittaiseen päätöksentekoon käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnassa, joka yleensä 
toteutetaan pitkän aikavälin hankkeissa ja 
pitkien lupamenettelyjen puitteissa, jotta 
voidaan reagoida yleisön vuosikymmenten 
kuluessa muuttuviin käsityksiin ja 
helpottaa muutosten tekemistä.

Or. de

Tarkistus 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on osana kansallista 
kehystä laadittava, toteutettava ja pidettävä 
ajan tasalla käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
ohjelmat, jäljempänä ’kansalliset 
ohjelmat’, jotka kattavat kaikentyyppisen 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
sekä kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon eri vaiheet 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen.

(1) Jäsenvaltioiden on osana kansallista 
kehystä laadittava, toteutettava ja pidettävä 
ajan tasalla käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
ohjelmat, jäljempänä ’kansalliset 
ohjelmat’, jotka kattavat kaikentyyppisen 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
sekä kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon eri vaiheet 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen 
tai -varastointiin.

Or. en
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Tarkistus 270
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
kansallisia ohjelmiaan säännöllisesti 
uudelleen ja saatettava ne tarvittaessa ajan 
tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen 
kehitys.

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
kansallisia ohjelmiaan säännöllisesti 
uudelleen ja saatettava ne tarvittaessa ajan 
tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen 
kehitys sekä otettava huomioon muiden 
jäsenvaltioiden kokemukset 
radioaktiivisen jätteen huollosta samoin 
kuin kansainvälisten vertaisarviointien 
tulokset.

Or. en

Tarkistus 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
naapurivaltioiden alueellisille ja 
paikallisille viranomaisille, jos 
täytäntöönpanolla on todennäköisiä 
rajatylittäviä seurauksia.

Or. en

Tarkistus 272
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)



AM\865410FI.doc 11/20 PE462.874v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(-1) kaikentyyppisen radioaktiivisen 
jätteen yhdennetty, yksityiskohtainen 
luokittelujärjestelmä;

Or. en

Perustelu

Olisi määriteltävä jätteen luokittelujärjestelmä riippumatta siitä, miten jätettä myöhemmin 
huolletaan.

Tarkistus 273
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) inventaario kaikesta käytetystä 
ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta 
jätteestä sekä ennusteet tulevista määristä, 
mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät 
jätteet. Inventaariossa on ilmoitettava 
selvästi materiaalin sijaintipaikka ja määrä 
sekä vaarataso asianmukaisella 
luokituksella;

(1) inventaario kaikesta käytetystä 
ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta 
jätteestä sekä ennusteet tulevista määristä, 
mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät 
jätteet. Inventaariossa on ilmoitettava 
selvästi materiaalin sijaintipaikka ja määrä 
sekä vaarataso asianmukaisella 
luokituksella ja jätteen alkuperä;

Or. ro

Tarkistus 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen;

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
varastointiin tai loppusijoitukseen;
väliaikaisiin varastointialtaisiin sijoitettu 
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vanha radioaktiivinen jäte ja käytetty 
ydinpolttoaine on asetettava etusijalle;

Or. en

Tarkistus 275
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen;

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen tai -varastointiin;

Or. de

Tarkistus 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen;

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen tai -varastointiin;

Or. en

Tarkistus 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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ratkaisut jätteen syntymisestä sen
loppusijoitukseen;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 278
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja 
suunnitelmat, mukaan lukien 
institutionaalisen valvonnan kesto sekä 
keinot, joiden avulla laitosta koskeva 
tietämys säilytetään pidemmällä 
aikavälillä;

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja 
suunnitelmat, mukaan lukien 
institutionaalisen valvonnan kesto sekä 
keinot, joiden avulla varmistetaan 
laitoksen seuranta ja laitosta koskevaa 
tietämystä seurataan, ylläpidetään ja 
säilytetään pidemmällä aikavälillä;

Or. nl

Tarkistus 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja 
suunnitelmat, mukaan lukien 
institutionaalisen valvonnan kesto sekä 
keinot, joiden avulla laitosta koskeva 
tietämys säilytetään pidemmällä 
aikavälillä;

(3) loppusijoitus- tai varastointilaitoksen
sulkemisen jälkeistä aikaa koskevat 
konseptit ja suunnitelmat, mukaan lukien 
institutionaalisen valvonnan kesto sekä 
keinot, joiden avulla laitosta koskeva 
tietämys säilytetään pidemmällä
aikavälillä;

Or. en
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Tarkistus 280
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) kaikentyyppisen ja kaikilta eri 
toimijoilta peräisin olevan radioaktiivisen 
jätteen yleiseen kansalliseen 
huoltosuunnitelmaan liittyvät käytännön 
seikat, mukaan lukien kuvaus 
vastuunjaosta julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välillä kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) kuvaus voimassa olevista 
rahoitusjärjestelyistä, joilla varmistetaan 
kaikkien ohjelmasta aiheutuvien 
kustannusten kattaminen ennakoidun 
aikataulun mukaisesti.

(8) kuvaus voimassa olevista 
rahoitusjärjestelyistä, joilla varmistetaan 
kaikkien ohjelmasta aiheutuvien 
kustannusten kattaminen ennakoidun 
aikataulun mukaisesti, 
aiheuttajaperiaatetta tiukasti noudattaen.

Or. en

Tarkistus 282
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) sitova ja todennettavissa oleva 
määräaika kansallisten ohjelmien 
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täytäntöönpanoa ja edellä olevien 1–
8 kohtien vaatimusten noudattamista 
varten.

Or. de

Tarkistus 283
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) koulutusta ja ammatillista 
koulutusta koskevat suunnitelmat 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa varten 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi. 

Or. ro

Tarkistus 284
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kansallisista ohjelmistaan ja 
niiden merkittävistä muutoksista.

(1) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kansallisista ohjelmistaan ja 
niiden merkittävistä muutoksista. Komissio 
varmistaa, että jäsenvaltioiden 
kansallisissa käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huolto-ohjelmissa 
noudatetaan korkeimpia turvanormeja.

Or. lt
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Tarkistus 285
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komissio valvoo, että jäsenvaltioiden 
kansallisten ohjelmien täytäntöönpanossa 
noudatetaan 14 artiklan 8 a kohdassa 
tarkoitettuja määräaikoja.

Or. de

Tarkistus 286
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden toimittamat selventävät 
tiedot ja kansallisten jätehuolto-ohjelmien 
edistymisen päättäessään Euratomin 
taloudellisen tai teknisen avun 
myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai 
muodostaessaan kantojaan 
investointihankkeisiin Euratomin 
perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden toimittamat selventävät 
tiedot ja kansallisten jätehuolto-ohjelmien 
edistymisen päättäessään Euratomin 
taloudellisen tai teknisen avun
myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai
muodostaessaan kantojaan 
investointihankkeisiin Euratomin 
perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti.

(4) Komissio myöntää Euratomin 
taloudellista tai teknistä apua käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnoille tai -laitoksille sen 
mukaan, ovatko jäsenvaltiot laatineet 
tyydyttävät kansalliset jätehuolto-
ohjelmat, ja ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden kansallisia jätehuolto-
ohjelmia koskevat selvennykset ja 
edistymisen muodostaessaan kantojaan 
investointihankkeisiin Euratomin 
perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 288
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ensimmäisen kerran 
viimeistään […] päivänä […]kuuta […] ja 
sen jälkeen joka kolmas vuosi käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määriteltyjä 
uudelleentarkastelu- ja raportointijaksoja 
noudattaen.

(1) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ensimmäisen kerran 
viimeistään […] päivänä […]kuuta […] ja 
sen jälkeen vuosittain käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määriteltyjä 
uudelleentarkastelu- ja raportointijaksoja 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes 
vuosi itsearviointi kansallisesta 
kehyksestään, toimivaltaisesta 
valvontaviranomaisestaan, kansallisesta 
ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä 
pyydettävä kansallisen kehyksensä, 
viranomaisensa ja/tai ohjelmansa 
kansainvälistä vertaisarviointia sen 
varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes 
vuosi itsearviointi käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
loppusijoitusta tai -varastointia 
koskevasta kansallisesta kehyksestään, 
toimivaltaisesta valvontaviranomaisestaan, 
kansallisesta ohjelmastaan ja sen 
toteuttamisesta sekä pyydettävä kansallisen 
kehyksensä, viranomaisensa ja/tai 
ohjelmansa kansainvälistä vertaisarviointia 
sen varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 290
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes
vuosi itsearviointi kansallisesta 
kehyksestään, toimivaltaisesta 
valvontaviranomaisestaan, kansallisesta 
ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä 
pyydettävä kansallisen kehyksensä, 
viranomaisensa ja/tai ohjelmansa 
kansainvälistä vertaisarviointia sen 
varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi 
itsearviointi kansallisesta kehyksestään, 
toimivaltaisesta valvontaviranomaisestaan, 
kansallisesta ohjelmastaan ja sen 
toteuttamisesta sekä pyydettävä kansallisen 
kehyksensä, viranomaisensa ja/tai 
ohjelmansa kansainvälistä vertaisarviointia 
sen varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.
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Or. en

Tarkistus 291
Silvia-Adriana Țicău

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes
vuosi itsearviointi kansallisesta 
kehyksestään, toimivaltaisesta 
valvontaviranomaisestaan, kansallisesta 
ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä 
pyydettävä kansallisen kehyksensä, 
viranomaisensa ja/tai ohjelmansa 
kansainvälistä vertaisarviointia sen 
varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso.
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi 
itsearviointi kansallisesta kehyksestään, 
toimivaltaisesta valvontaviranomaisestaan, 
kansallisesta ohjelmastaan ja sen 
toteuttamisesta sekä pyydettävä kansallisen 
kehyksensä, viranomaisensa ja/tai 
ohjelmansa kansainvälistä vertaisarviointia 
sen varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

Or. ro

Tarkistus 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tarkistuslauseke

Tämän direktiivin niiden artiklojen 
voimassaolo, jotka koskevat ydinjätteen 
sijoittamista syvälle maaperään tai 
loppuvarastointia, umpeutuu 15 vuoden 
kuluttua sen jälkeen, kun on suoritettu 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
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uudelleenarviointi. Tässä arvioinnissa 
olisi alan tutkimustulosten ja uuden 
tieteellisen asiantuntemuksen valossa 
käsiteltävä erityisesti jätteen sijoituksen 
peruutusmahdollisuutta ja jätteen 
siirtomahdollisuutta sen jälkeen, kun jäte 
on sijoitettu loppusijoitus- tai 
varastointipaikkaan.

Or. en

Tarkistus 293
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […] päivänä 
[…]kuuta […]. Niiden on ilmoitettava 
tästä komissiolle viipymättä. Näissä 
jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on 
viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 
liitettävä tällainen viittaus, kun ne 
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

(1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään ...*. Niiden on 
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. 
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.
_____________________

* Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 
kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en


