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Tarkistus 1
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän
ENSREGin stressitestien 
tarkistusprosessin päättymisen jälkeen 
seurantatarkoituksessa järjestämän, 
paikan päällä tehdyn 
tiedonhankintakäynnin, jonka 
tarkoituksena oli vaihtaa tietoja 
laitostasolla toteutetuista, suunnitelluista 
ja harkittavista toimenpiteistä 
turvallisuuden parantamiseksi 
stressitestin seurauksena ja tunnistaa 
hyviä käytänteitä, merkittäviä 
onnistumisia ja näiden toimenpiteiden 
toteuttamiseen liittyviä aiempia 
kokemuksia tai vaikeuksia,

Or. en

Tarkistus 2
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24.–25. maaliskuuta 
2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, erityisesti sen Euroopan 
unionin itsenäisille kansallisille 
viranomaisille esittämän vaatimuksen 
kattavan ja avoimen riski-
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turvallisuusarvioinnin tekemisestä EU:n 
kaikissa ydinvoimaloissa Japanin 
Fukushima-Daiichin ydinvoimalan 
onnettomuudesta saatujen kokemusten 
valossa,

Or. en

Tarkistus 3
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 1. elokuuta 2012 
hyväksyttiin Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
ENSREGin toimintasuunnitelma, jolla 
varmistetaan, että kansalliset 
viranomaiset ja ENSREG käsittelevät 
stressitestiarviointeja ja suosituksia 
yhdenmukaisesti,

Or. en

Tarkistus 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta 25. kesäkuuta 
2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom,

– ottaa huomioon ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta 25. kesäkuuta 
2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom, jossa korostetaan, että 
jäsenvaltioiden vastuu ydinlaitosten 
ydinturvallisuudesta on perusperiaate ja 
että päävastuu ydinlaitosten 
ydinturvallisuuden valvonnasta kuuluu 
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kansallisten valvontaviranomaisten 
toimivaltaan,

Or. en

Tarkistus 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta 25. kesäkuuta 
2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom,

– ottaa huomioon ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta 25. kesäkuuta 
2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom, jossa korostetaan, että 
jäsenvaltioiden vastuu ydinlaitosten 
ydinturvallisuudesta on perusperiaate ja 
että päävastuu ydinlaitosten 
ydinturvallisuuden valvonnasta kuuluu 
kansallisten valvontaviranomaisten 
toimivaltaan,

Or. en

Tarkistus 6
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2 
ja 30 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 153 artiklan
(sosiaalipolitiikka), 168 artiklan 
(kansanterveys), 192 artiklan (ympäristö) 
ja 194 artiklan (energia),

Or. en
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Tarkistus 7
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ENSREGin ja 
Euroopan komission hyväksymän 
ENSREGin vertaisarvioinnin ja siihen 
liittyvän ENSREGin ja Euroopan 
komission 26. huhtikuuta 2012 antaman 
yhteisen julkilausuman,

Or. en

Tarkistus 8
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 (ympäristö) ja 
194 (energia) artiklan,

Or. en

Tarkistus 9
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 2011 
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Fukushima Daiichin ydinvoimalassa 
Japanissa sattuneen ydinonnettomuuden,

Or. en

Tarkistus 10
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28.–29. kesäkuuta 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, joissa erityisesti pyydetään 
jäsenvaltioita varmistamaan ENSREGin 
raportissa ydinturvallisuutta mittaavien 
stressitestien päättymisen johdosta 
esitettyjen suositusten täysimääräisestä ja 
ripeästä täytäntöönpanosta,

Or. en

Tarkistus 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24.–25. maaliskuuta 
2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, erityisesti sen Euroopan 
unionin itsenäisille kansallisille 
viranomaisille esittämän vaatimuksen 
kattavan ja avoimen riski-
turvallisuusarvioinnin tekemisestä EU:n 
kaikissa ydinvoimaloissa Japanin 
Fukushima-Daiichin ydinvoimalan 
onnettomuudesta saatujen kokemusten 
valossa,
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Or. en

Tarkistus 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ENSREGin ja 
Euroopan komission hyväksymän 
ENSREGin vertaisarvioinnin ja siihen 
liittyvän ENSREGin ja Euroopan 
komission 26. huhtikuuta 2012 antaman 
yhteisen julkilausuman,

Or. en

Tarkistus 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28.–29. kesäkuuta 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, joissa erityisesti pyydetään 
jäsenvaltioita varmistamaan ENSREGin 
raportissa ydinturvallisuutta mittaavien 
stressitestien päättymisen johdosta 
esitettyjen suositusten täysimääräisestä ja 
ripeästä täytäntöönpanosta,

Or. en

Tarkistus 14
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että ehdotusta
neuvoston asetukseksi välineen 
perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä varten koskeneessa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan 
mietinnössä vaadittiin, että kolmansien 
maiden ydinturvallisuus on saatettava 
vastamaan Euroopan unionin 
turvallisuusnormeja;

A. ottaa huomioon, että Fukushiman 
traagiset tapahtumat osoittavat jälleen 
kerran, että ydinvoimateollisuudessa ei 
ole olemassa "nollariskiä", ja ottaa 
huomioon, että neuvoston asetuksessa
välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten vaadittiin, että kolmansien maiden 
ydinturvallisuus on saatettava vastamaan 
uusimpia turvallisuuskäytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 15
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että ehdotusta 
neuvoston asetukseksi välineen 
perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä varten koskeneessa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan 
mietinnössä vaadittiin, että kolmansien 
maiden ydinturvallisuus on saatettava 
vastamaan Euroopan unionin 
turvallisuusnormeja;

A. ottaa huomioon, että ehdotusta 
neuvoston asetukseksi välineen 
perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä varten koskeneessa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan 
mietinnössä vaadittiin, että niin kauan 
kuin ydinvoimaloita on vielä olemassa, 
kolmansien maiden ydinturvallisuus on 
saatettava vastamaan Euroopan unionin 
turvallisuusnormeja;

Or. de

Tarkistus 16
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
"ydinvoimalaitosten kattavien riski- ja 
turvallisuusarviointien ("stressitestit") ja 
niihin liittyvien toimien" tarkoituksena on 
ollut tutkia ydinvoimaloiden valmiutta 
äärimmäisissä olosuhteissa,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
"ydinvoimalaitosten kattavien riski- ja 
turvallisuusarviointien ("stressitestit") ja 
niihin liittyvien toimien" tarkoituksena on 
ollut tutkia ydinvoimaloiden valmiutta 
monenlaisissa äärimmäisissä olosuhteissa,

Or. en

Tarkistus 17
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että sekä 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö 
(IAEA) että Euratom ovat sitoutuneet 
ydinvoimateollisuuden edistämiseen, 
vaikka tämä on ristiriidassa sen kanssa, 
että ne vastaavat samanaikaisesti 
ydinturvallisuusstandardien asettamisesta 
maailmanlaajuisesti ja vastaavasti 
EU:ssa,

Or. en

Tarkistus 18
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden 1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden 



AM\919991FI.doc 11/94 PE500.594v01-00

FI

tuloksia koskevan komission tiedonannon; 
pitää myönteisinä komission ja Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen toteuttamia 
toimia, joilla 145 EU:ssa toimivaa 
ydinreaktoria ja 20 kolmansien maiden 
ydinreaktoria tutkittiin stressitestillä; 
korostaa mainitun menettelyn 
hyödyllisyyttä ja että mainittua menettelyä 
ei ole aikaisemmin toteutettu missään koko 
maailmassa; odottaa, että stressitestin 
tulokset edistävät osaltaan Euroopan 
ydinturvallisuuskäytännön tehostamista ja 
että se toimii suuntaa näyttävänä 
esimerkkinä koko maailmassa;

tuloksia koskevan komission tiedonannon; 
pitää myönteisinä komission ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten 
ryhmän (ENSREG) kautta Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen toteuttamia 
toimia, joilla 145 EU:ssa toimivaa 
ydinreaktoria ja 20 kolmansien maiden 
ydinreaktoria tutkittiin stressitestillä; 
korostaa mainitun menettelyn 
hyödyllisyyttä ja että mainittua menettelyä 
ei ole aikaisemmin toteutettu missään koko 
maailmassa; odottaa, että stressitestin 
tulokset edistävät osaltaan Euroopan 
ydinturvallisuuskäytännön tehostamista ja 
että se toimii suuntaa näyttävänä 
esimerkkinä koko maailmassa; korostaa 
pyrkimyksiä lisätä tämän prosessin 
avoimuutta julkaisemalla kaikki 
arvioinnit ja järjestämällä Brysselissä 
kaksi kokousta, toisen 17. tammikuuta ja 
toisen 8. toukokuuta 2012, joihin 
kokoontui asiaankuuluvia sidosryhmiä 
(muun muassa kansalaisjärjestöjä, 
Euroopan ydinvoimateollisuuden 
edustajia, sääntelyviranomaisia ja 
hallitusten edustajia), sekä Euroopan 
parlamentin väliintuloilla;

Or. en

Tarkistus 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden 
tuloksia koskevan komission tiedonannon; 
pitää myönteisinä komission ja Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen toteuttamia 

1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden 
tuloksia koskevan komission tiedonannon; 
pitää myönteisinä 27 jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisten ja komission 
Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten 
ryhmän (ENSREG) kautta Fukushiman 
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toimia, joilla 145 EU:ssa toimivaa 
ydinreaktoria ja 20 kolmansien maiden 
ydinreaktoria tutkittiin stressitestillä; 
korostaa mainitun menettelyn 
hyödyllisyyttä ja että mainittua menettelyä 
ei ole aikaisemmin toteutettu missään koko 
maailmassa; odottaa, että stressitestin 
tulokset edistävät osaltaan Euroopan 
ydinturvallisuuskäytännön tehostamista ja 
että se toimii suuntaa näyttävänä 
esimerkkinä koko maailmassa;

onnettomuuden jälkeen toteuttamia toimia, 
joilla 145 EU:ssa toimivaa ydinreaktoria 
tutkittiin stressitestillä, ja vastaavasti 
kolmansien maiden 
sääntelyviranomaisten toteuttamia toimia, 
joilla 20 kolmansien maiden ydinreaktoria 
tutkittiin stressitestillä; korostaa mainitun 
menettelyn hyödyllisyyttä ja että mainittua 
menettelyä ei ole aikaisemmin toteutettu 
missään koko maailmassa; odottaa, että 
stressitestin tulokset edistävät osaltaan 
Euroopan ydinturvallisuuskäytännön 
tehostamista ja että se toimii suuntaa 
näyttävänä esimerkkinä koko maailmassa; 
kiittää pyrkimyksistä tehdä stressitesteistä 
mahdollisimman avoimia;

Or. en

Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden 
tuloksia koskevan komission tiedonannon; 
pitää myönteisinä komission ja Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen toteuttamia 
toimia, joilla 145 EU:ssa toimivaa 
ydinreaktoria ja 20 kolmansien maiden 
ydinreaktoria tutkittiin stressitestillä; 
korostaa mainitun menettelyn 
hyödyllisyyttä ja että mainittua menettelyä 
ei ole aikaisemmin toteutettu missään koko 
maailmassa; odottaa, että stressitestin 
tulokset edistävät osaltaan Euroopan 
ydinturvallisuuskäytännön tehostamista ja 
että se toimii suuntaa näyttävänä 
esimerkkinä koko maailmassa;

1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden 
tuloksia koskevan komission tiedonannon; 
pitää myönteisinä komission ja Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen toteuttamia 
toimia, joilla 145 EU:ssa toimivaa 
ydinreaktoria ja 20 kolmansien maiden 
ydinreaktoria tutkittiin stressitestillä; 
korostaa mainitun menettelyn 
hyödyllisyyttä ja että mainittua menettelyä 
ei ole aikaisemmin toteutettu missään koko 
maailmassa; odottaa, että stressitestin 
tulokset edistävät osaltaan Euroopan 
ydinalan turvallisuus- ja 
turvajärjestelykäytännön tehostamista ja 
että se toimii suuntaa näyttävänä 
esimerkkinä koko maailmassa;
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Or. ro

Tarkistus 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. ottaa huomioon vertaisarvioinnin 
tärkeimmät päätelmät, joissa korostetaan 
neljää tärkeintä parantamisaluetta 
Euroopassa: (1) Länsi-Euroopan 
ydinalan sääntelyviranomaisten järjestön 
WENRAn ohjeiden laatiminen 
luonnonuhkien arvioinnista ja 
turvamarginaaleista ottaen huomioon 
nykyiset IAEA:n ohjeet, (2) 
määräaikaisten turvallisuusarviointien 
merkityksen korostaminen, (3) 
tunnustettujen toimenpiteiden 
toteuttaminen suojarakennuksen eheyden 
suojelemiseksi ja (4) luonnonuhista 
johtuvien onnettomuuksien ehkäiseminen 
tai niiden seurauksien lieventäminen;

Or. en

Tarkistus 22
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
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joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
suosittelee näin ollen, että vahvistetaan 
ENSREGin keskeinen asema 
vertaisarvioinnin suositusten kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin perustuvan 
täytäntöönpanon seurannassa; pyytää, 
että ENSREG antaa komissiolle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti tietoja saavutetusta 
edistymisestä;

Or. fr

Tarkistus 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvamarginaalin
lisäämistä, ja on tyytyväinen siihen, että 
ENSREG ja komissio sopivat suositusten 
seurantaa koskevasta 
toimintasuunnitelmasta ja että kaikki 
stressitestien jälkeen toteutettavat 
ydinvoimaloiden turvamarginaalien 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
Euroopan tasolla yhteisiä; erityisesti 
ENSREGin vuoden 2013 järjestämässä 
seminaarissa; kehottaa kaikkia 
asianomaisia toimijoita toteuttamaan 
kaikkien stressitestistä saatujen havaintojen 
ja suositusten oikea-aikaisen ja 
asianmukaisen seurannan, tunnistetut 
parhaat käytänteet mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 24
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan,
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; on 
tyytyväinen siihen, että ENSREG ja 
komissio sopivat suositusten seurantaa 
koskevasta toimintasuunnitelmasta; 
suosittelee tässä mielessä vahvistamaan 
ENSREGin johtavaa asemaa niiden 
toteutuksen valvonnassa ja parhaiden 
käytänteiden jakamisessa; kehottaa 
kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien 
toimintasuunnitelman sisältämien 
havaintojen ja suositusten oikea-aikaisen
ja asianmukaisen seurannan; 

Or. en

Tarkistus 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka parantavat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuutta; 
korostaa, että vertaisarvioinneissa on 
määritelty toimia, joita olisi harkittava 
myös EU:n tasolla; kehottaa kaikkia 
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kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

asianomaisia toimijoita toteuttamaan 
kaikkien stressitestistä saatujen havaintojen 
ja suositusten oikea-aikaisen ja 
asianmukaisen seurannan, tunnistetut 
parhaat käytänteet mukaan luettuina; 
suosittelee tässä mielessä vahvistamaan 
ENSREGin johtavaa asemaa, kun 
valvotaan vertaisarvioinnin suositusten 
noudattamista kansallisten 
toimintasuunnitelmien perusteella; pyytää 
ENSREGiä tiedottamaan edistymisestä 
säännöllisesti komissiolle, parlamentille 
ja neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 26
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina; vaatii, että Euroopan 
parlamenttia tiedotetaan kuullaan 
vuosittain ydinturvallisuuteen liittyvistä 
tuloksista, toimista ja suunnitelmista;

Or. de



AM\919991FI.doc 17/94 PE500.594v01-00

FI

Tarkistus 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
tehostamista Fukushiman kokemusten 
valossa; korostaa, että komissio määritteli 
vertaisarviointien perusteella toimia, joita 
olisi harkittava EU:n tasolla; kehottaa 
kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden 
parantamista; korostaa, että 
vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, 
joita olisi harkittava myös EU:n tasolla; 
kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
saatujen havaintojen ja suositusten 
välittömän ja asianmukaisen seurannan, 
tunnistetut parhaat käytänteet mukaan 
luettuina;

2. toteaa, että stressitestin seurauksena 
monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai 
suunnitella toimia, jotka koskevat niiden 
omien ydinvoimaloiden turvallisuuden ja 
turvajärjestelyjen parantamista; korostaa, 
että vertaisarvioinneissa on määritelty 
toimia, joita olisi harkittava myös EU:n 
tasolla; kehottaa kaikkia asianomaisia 
toimijoita toteuttamaan kaikkien 
stressitestistä saatujen havaintojen ja 
suositusten välittömän ja asianmukaisen 
seurannan, tunnistetut parhaat käytänteet 
mukaan luettuina;
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Or. ro

Tarkistus 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta 
kohdata vakavia ulkoisia haasteita;

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämien stressitestien
tarkoituksena oli arvioida ydinvoimaloiden 
kestävyyttä ja valmiustasoa Fukushiman 
kaltaisten erittäin vakavien ulkopuolisten 
tapahtumien varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka jo toteutetaan kansallisen 
päätösvallan puitteissa kussakin 
jäsenvaltiossa ydinvoimaloiden 
ydinturvallisuuden arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämien stressitestien
tarkoituksena oli arvioida ydinvoimaloiden 
kestävyyttä ja valmiustasoa erittäin 
vakavien ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
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stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta 
kohdata vakavia ulkoisia haasteita;

tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka jo toteutetaan kansallisen 
päätösvallan puitteissa kussakin 
jäsenvaltiossa ydinvoimaloiden 
ydinturvallisuuden arvioimiseksi vakavien 
ulkoisten haasteiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 31
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden 
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on arvioida
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta 
kohdata vakavia ulkoisia haasteita;

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden 
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa 
ydinvoimaloiden ydinturvallisuuden 
arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 32
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden 
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta 
kohdata vakavia ulkoisia haasteita;

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja
ENSREGin käynnistämien stressitestien
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa tapahtumien varalta; katsoo 
näin ollen, että stressitesteillä ei voida 
korvata eikä niiden tarkoituksena ole 
korvata ydinvoimaloiden yksityiskohtaisia 
turvallisuusarviointeja, jotka toteutetaan 
kansallisen päätösvallan puitteissa kussakin 
jäsenvaltiossa ja joiden pääasiallisena 
tarkoituksena on arvioida ydinvoimaloiden 
kestävyyttä ja valmiutta kohdata vakavia 
haasteita;

Or. fr

Tarkistus 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden 
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta 
kohdata vakavia ulkoisia haasteita;

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden 
pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja 
valmiustasoa muiden paitsi 
suunnitteluperusteisten tapahtumien 
varalta; katsoo näin ollen, että 
stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata ydinvoimaloiden 
yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, 
jotka toteutetaan kansallisen päätösvallan 
puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta 
kohdata vakavia ulkoisia haasteita;
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Or. en

Tarkistus 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että stressitestit kattavat 
vain tiettyjen etukäteen sovittujen riskien 
arvioinnin ja että sellaisia riskejä kuin 
toissijaisia tapahtumia, materiaalien 
kulumista, inhimillisiä virheitä, erityisiä 
vikoja reaktoriastioiden sisällä ja monia 
muita ei otettu huomioon, ja painottaa 
siksi, että edes stressitestissä 
menestyminen ei takaa ydinvoimalan 
turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 35
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
tuleviin stressitesteihin erityisenä 
perusteena ydinvoimaloiden 
kokonaiskestävyyden (erityisesti koskien 
mahdollisia halkeamia paineasioissa);

Or. en

Tarkistus 36
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että muut kuin stressistestin 
aikana suoritetut turvallisuustarkastukset 
ovat aiheuttaneet ydinvoimaloiden 
sulkemisia (esimerkiksi Belgiassa);

Or. en

Tarkistus 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa, että osa 
stressitestikertomusten tiedoista on 
peräisin käyttöluvan haltijoiden aiemmin 
tekemistä säännöllisistä 
turvallisuustesteistä, ja ne voivat siksi olla 
vanhentuneita tai niitä ei välttämättä ole 
tehty uusimpien ja parhaiden 
käytettävissä olevien menetelmien 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. painottaa, että riskitöntä 
ydinvoimalaa ei olemassa; siksi ei ole 
mitään keinoa ehkäistä vakavia 
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onnettomuuksia tulevaisuudessa EU:n 
rajojen sisä- tai ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 39
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että stressitesti ei ole 
menetelmä erilaisten voimaloiden 
vertailuun, se ei kerro, miten turvallisia 
Euroopan voimalaitokset todellisuudessa 
ovat, eikä sillä ole tarkkoja kansallisia tai 
unioninlaajuisia perusteita, joiden 
mukaan voitaisiin arvioida ydinvoimalan 
turvallisuusominaisuuksia eli voimalan 
"kestävyyttä";

Or. en

Tarkistus 40
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pitää valitettavana, että 
ydinvoimaloita, joissa on 
stressitestiprosessissa tunnistettu 
vakavimpia turvallisuusongelmia, ei ole 
vaadittu sulkemaan;

Or. en
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Tarkistus 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. tunnustaa, että niin kauan kuin 
ydinvoimalat ja -laitokset toimivat, 
stressitestien tuloksista huolimatta jäljelle 
jää aina vakavan onnettomuuden riski, 
vaikkakin vähäinen;

Or. en

Tarkistus 42
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. pitää hyvin valitettavana sitä, että 
prosessissa tunnistettuja vaarallisimpia 
ydinreaktoreja ei vaadittu sulkemaan;

Or. en

Tarkistus 43
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. tunnustaa, että ydinonnettomuuksien 
ehkäiseminen – mikä on 
ydinturvallisuusäännöksissä keskeistä –
on käytännössä jätetty stressitestien 
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ulkopuolelle; tunnustaa, että 
stressitesteissä arvioitavat skenaariot, 
kuten tulipaloskenaariot, sähköpiikit, 
putkivuodot, venttiilien toimintahäiriöt ja 
inhimilliset viat, ovat puutteellisia eivätkä 
näiden tapahtumien yhdistelmät kuulu 
testin soveltamisalaan; korostaa edelleen, 
että toissijaiset tapahtumat (kuten 
paikalliset tulipalot, räjähdykset jne.), 
joita todennäköisesti tapahtuu vakavien 
onnettomuuksien yhteydessä ja joiden 
vuoksi onnettomuuden hallinta on 
entistäkin vaikeampaa, on myös jätetty 
stressitestien ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 44
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 d. korostaa, että stressitestit eivät koske 
kulumisvaikutuksia, erityisesti laitosten 
ikääntymisen / materiaalien väsymisen 
aiheuttamia, vaan niissä turvaudutaan 
yksittäisten voimalaitosten käyttölupien 
turvallisuusperusteluja, jotka ovat 
monessa tapauksessa vanhentuneita;

Or. en

Tarkistus 45
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 e. tunnustaa, että niin kauan kuin 
ydinvoimalat ja -laitokset toimivat, jäljelle 
jää aina riski; tunnustaa lisäksi, ettei ole 
viisasta sivuuttaa mahdollisen ei-toivotun 
onnettomuuden sattumista sillä 
perusteella, että se on ainoastaan 
kaukainen mahdollisuus, tai mahdollisen 
stressitestin perusteella, koska tulevan 
vakavan onnettomuuden riskiä ei voida 
kokonaan sulkea pois;

Or. en

Tarkistus 46
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 f. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 
naapurimaita luopumaan 
sitoutumisestaan hyvin riskialttiiseen 
ydinvoimatekniikkaan;

Or. en

Tarkistus 47
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden 
on rohkaistava kolmansia maita ja 
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden 
on rohkaistava kolmansia maita ja 
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 
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stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinturvallisuusnormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; katsoo, että 
tässä yhteydessä EU:n olisi rohkaistava 
läheistä yhteistyötä kansainvälisellä 
tasolla, erityisesti IAEA:n puitteissa;

stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinturvallisuusnormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; rohkaisee EU:ta 
jatkamaan yhteistyötä kansainvälisellä 
tasolla, erityisesti IAEA:n puitteissa;

Or. en

Tarkistus 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden 
on rohkaistava kolmansia maita ja 
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 
stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinturvallisuusnormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; katsoo, että tässä 
yhteydessä EU:n olisi rohkaistava läheistä 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, 
erityisesti IAEA:n puitteissa;

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden 
on rohkaistava kolmansia maita ja 
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 
stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinturvallisuusnormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; katsoo, että tässä 
yhteydessä EU:n olisi lujitettava läheistä 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, 
erityisesti IAEA:n puitteissa;

Or. en

Tarkistus 49
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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on rohkaistava kolmansia maita ja 
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 
stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinturvallisuusnormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; katsoo, että tässä 
yhteydessä EU:n olisi rohkaistava läheistä 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, 
erityisesti IAEA:n puitteissa;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 50
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden 
on rohkaistava kolmansia maita ja 
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 
stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinturvallisuusnormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; katsoo, että tässä 
yhteydessä EU:n olisi rohkaistava läheistä 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, 
erityisesti IAEA:n puitteissa;

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden 
on rohkaistava kolmansia maita ja
erityisesti naapurivaltioita, joissa on 
ydinvoimaloita, soveltamaan 
stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten 
ydinalan turvallisuus- ja 
turvajärjestelynormien ja niiden 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
vahvistamisen merkitystä; katsoo, että tässä 
yhteydessä EU:n olisi rohkaistava läheistä 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, 
erityisesti IAEA:n puitteissa;

Or. ro

Tarkistus 51
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 
ulkopuolisia maita, joilla on 
ydinvoimaloita, sulkemaan ensin 
välittömästi ydinreaktorit ja muut 
ydinvoimalat, jotka aiheuttavat 
maantieteellisen sijainnin ja/tai 
suunnittelun heikkouden vuoksi muita 
suuremman riskin, mikä tarkoittaa 
sellaisilla maanjäristysalueilla tai 
rannikkoalueilla sijaitsevia voimaloita, 
joilla on huomattava merenpinnan tason 
nousun tai tsunamin riski, reaktorit, 
joissa ei ole toissijaista suojarakennusta 
tai täyspainesuojarakennusta, kaikki 
kiehutusvesireaktorit, joissa on vain yksi 
jäähdytysjärjestelmä ja käytetyn 
polttoaineen varasto suojarakennuksen 
ulkopuolella, sekä kaikki vanhat 
ydinlaitokset;

Or. en

Tarkistus 52
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus toimii kannustimena ja 
velvoittaa sopimuspuolia esittämään 
velvoitteidensa täytäntöönpanoa koskevat 
kertomuksensa vertaisarvioinnissa 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
sopimuspuolten kokousten yhteydessä;

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus on oikeudellinen väline, 
jonka tavoitteena on edistää 
korkeatasoista ydinturvallisuutta 
maailmanlaajuisesti ja joka velvoittaa 
sopimuspuolia (myös EURATOMia)
esittämään velvoitteidensa täytäntöönpanoa 
koskevat kertomuksensa 
vertaisarvioinnissa Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön järjestämien 
sopimuspuolten säännöllisten kokousten 
yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus toimii kannustimena ja 
velvoittaa sopimuspuolia esittämään 
velvoitteidensa täytäntöönpanoa koskevat 
kertomuksensa vertaisarvioinnissa 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
sopimuspuolten kokousten yhteydessä;

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus on oikeudellinen väline ja 
velvoittaa kaikkia sopimuspuolia 
esittämään velvoitteidensa täytäntöönpanoa 
koskevat kertomuksensa 
vertaisarvioinnissa Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön järjestämien 
sopimuspuolten kokousten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 54
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus toimii kannustimena ja 
velvoittaa sopimuspuolia esittämään 
velvoitteidensa täytäntöönpanoa koskevat 
kertomuksensa vertaisarvioinnissa 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
sopimuspuolten kokousten yhteydessä;

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus toimii kannustimena ja 
kehottaa sopimuspuolia esittämään 
velvoitteidensa täytäntöönpanoa koskevat 
kertomuksensa vertaisarvioinnissa 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
järjestämien sopimuspuolten kokousten 
yhteydessä;

Or. ro
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Tarkistus 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus toimii kannustimena ja 
velvoittaa sopimuspuolia esittämään 
velvoitteidensa täytäntöönpanoa koskevat 
kertomuksensa vertaisarvioinnissa 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
sopimuspuolten kokousten yhteydessä;

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva 
yleissopimus toimii kannustimena ja 
velvoittaa sopimuspuolia esittämään 
kolmen vuoden välein velvoitteidensa 
täytäntöönpanoa koskevat kertomuksensa 
vertaisarvioinnissa Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön sopimuspuolten 
kokousten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 56
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus korostui
jälleen kerran Fukushiman 
ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, 
että vastaavia onnettomuuksia voisi 
tapahtua EU:ssa nykyisissä tai rakenteilla 
olevissa ydinvoimaloissa ja 
naapurimaiden alueilla, joilla 
maanjäristys- ja tsunamiriski on korkea, 
kuten Akkuyussa (Turkissa); katsoo, että 
unionin olisi ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimiin, jotta radioaktiivisen jätteen 
loppusijoitus tällaisille erityisen 
riskialttiille alueille voitaisiin estää; 
kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan komission järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus kävi selvästi 
ilmi jälleen kerran Fukushiman 
ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, 
että maanjäristykset ja tsunamit ovat 
erittäin suuri riski radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituspaikoille; kehottaa siksi 
komissiota ehdottamaan ja panemaan 
toimeen asianmukaisia toimia, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille unionin erityisen riskialttiille 
alueille voitaisiin estää; kehottaa 
naapurivaltioita ja ehdokasvaltioita 
liittymään ECURIE-verkkoon (Euroopan 
yhteisön järjestelyt nopeaksi 
tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen 
yhteydessä);
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Or. de

Tarkistus 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että vastaavia onnettomuuksia 
voisi tapahtua EU:ssa nykyisissä tai 
rakenteilla olevissa ydinvoimaloissa ja 
naapurimaiden alueilla, joilla 
maanjäristys- ja tsunamiriski on korkea, 
kuten Akkuyussa (Turkissa); katsoo, että 
unionin olisi ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimiin, jotta radioaktiivisen jätteen 
loppusijoitus tällaisille erityisen 
riskialttiille alueille voitaisiin estää; 
kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan komission järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

7. katsoo, että ydinvoimaloihin 
kohdistettavien lisätoimien lisäksi olisi 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille erityisen riskialttiille alueille 
voitaisiin estää; kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan yhteisön järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

Or. en

Tarkistus 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus korostui 
jälleen kerran Fukushiman 
ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, 
että vastaavia onnettomuuksia voisi 
tapahtua EU:ssa nykyisissä tai rakenteilla 
olevissa ydinvoimaloissa ja 

7. katsoo, että ydinvoimaloihin 
kohdistettavien lisätoimien lisäksi olisi 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille erityisen riskialttiille alueille 
voitaisiin estää; kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
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naapurimaiden alueilla, joilla 
maanjäristys- ja tsunamiriski on korkea, 
kuten Akkuyussa (Turkissa); katsoo, että 
unionin olisi ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimiin, jotta radioaktiivisen jätteen 
loppusijoitus tällaisille erityisen 
riskialttiille alueille voitaisiin estää; 
kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan komission järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

verkkoon (Euroopan yhteisön järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

Or. en

Tarkistus 59
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus korostui 
jälleen kerran Fukushiman 
ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, 
että vastaavia onnettomuuksia voisi 
tapahtua EU:ssa nykyisissä tai rakenteilla 
olevissa ydinvoimaloissa ja naapurimaiden 
alueilla, joilla maanjäristys- ja tsunamiriski 
on korkea, kuten Akkuyussa (Turkissa); 
katsoo, että unionin olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille erityisen riskialttiille alueille 
voitaisiin estää; kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan komission järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

7. toteaa, että vaikka radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus ei loppujen 
lopuksi ollut ongelma Fukushimassa, se 
tuotiin kuitenkin vahvasti esiin 
onnettomuuden jälkeen; toteaa, että 
tällaisia voimaloita koskeva
onnettomuuksia voisi tapahtua EU:ssa 
nykyisissä tai rakenteilla olevissa 
ydinvoimaloissa ja naapurimaiden alueilla, 
joilla maanjäristys- ja tsunamiriski on 
korkea, kuten Akkuyussa (Turkissa); 
katsoo, että ydinvoimaloihin 
kohdistettavien lisätoimien lisäksi olisi 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille erityisen riskialttiille alueille 
voitaisiin estää; kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan yhteisön järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

Or. en
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Tarkistus 60
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus korostui 
jälleen kerran Fukushiman 
ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, 
että vastaavia onnettomuuksia voisi 
tapahtua EU:ssa nykyisissä tai rakenteilla 
olevissa ydinvoimaloissa ja naapurimaiden 
alueilla, joilla maanjäristys- ja tsunamiriski 
on korkea, kuten Akkuyussa (Turkissa); 
katsoo, että unionin olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin, jotta 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille erityisen riskialttiille alueille 
voitaisiin estää; kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan komission järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä);

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituksen vaarallisuus korostui 
jälleen kerran Fukushiman 
ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, 
että vastaavia onnettomuuksia voisi 
tapahtua EU:ssa nykyisissä tai rakenteilla 
olevissa ydinvoimaloissa ja naapurimaiden 
alueilla, joilla maanjäristys- ja tsunamiriski 
on korkea, kuten Akkuyussa (Turkissa); 
kehottaa komissiota tukemaan 
ennakoimatonta parhaiden 
sijoituspaikkojen tunnistamista ja 
varmistamaan siten korkeimmat 
mahdolliset radioaktiivisen jätteen 
turvallisuusnormit; katsoo, että unionin 
olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, 
jotta radioaktiivisen jätteen loppusijoitus 
tällaisille erityisen riskialttiille alueille 
voitaisiin estää; kehottaa naapurivaltioita ja 
ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-
verkkoon (Euroopan yhteisön järjestelyt 
nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä); vaatii 
kieltämään radioaktiivisen jätteen 
viennin;

Or. de

Tarkistus 61
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. toteaa, että jotkut unionin 
ydinlaitokset, kuten Vandellós Espanjassa 
sekä Flamanville, Paluel, Penly, 
Fessenheim ja Gravelines Ranskassa 
samoin kuin naapurimaissa, esimerkiksi 
Akkuyussa (Turkissa), rakenteilla olevat 
ydinvoimalat sijaitsevat alueilla, joilla 
maanjäristys- ja tsunamiriski on erityisen 
korkea; panee huolestuneena merkille, 
että näissä laitoksissa voi milloin tahansa 
tapahtua vastaava onnettomuus kuin 
Japanin Fukushimassa; katsoo, että 
unionin olisi ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimiin näihin erityisen riskialttiilla 
alueella sijaitseviin ydinlaitoksiin 
kohdistuvan riskin poissulkemiseksi;

Or. de

Tarkistus 62
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, 
joilla on ydinvoimaloita, laatimaan 
vuoden 2013 loppuun mennessä 
strategian kaiken käytetyn polttoaineen 
siirtämiseksi varastoaltaista 
kuivavarastoihin heti, kun jälkilämpötaso 
sen sallii, ja kieltämään käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelytuotannon ja 
sekaoksidipolttoaineiden (MOX) käytön, 
koska niihin tarvitaan muun muassa 
suuri käytetyn polttoaineen allasvarasto, 
mikä lisää ydinonnettomuuden riskiä ja 
vakavuutta;

Or. en
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Tarkistus 63
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. toteaa myös, että tunnetusti 
tsunamivaroitusjärjestelmä Välimerellä ei 
ole vielä riittävän kehittynyt, sillä 
kaikkialla ei ole vielä ole käytettävissä 
reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon soveltuvia 
merenpohjan painetta syvänmeren 
alueella mittaavia antureita tai GPS-
vastaanottimia; kehottaa siksi komissiota 
jouduttamaan kiireesti puuttuvien 
merenpinnan tasovaihtelua mittaavien 
laitteiden asennusta koko Välimeren 
kattavan valvonnan takaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 64
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia panemaan 
määritetyt parhaat käytänteet täytäntöön 
omassa lainsäädännössään;

8. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia panemaan 
täytäntöön ENSREGin vertaisarvioinnin 
suositukset ja ehdotukset mukaan lukien 
määritetyt parhaat käytänteet ja 
tarvittaessa mukauttamaan omaa 
lainsäädäntöään niin, että siinä otetaan 
huomioon Fukushima Daiichin 
onnettomuudesta saadut kokemukset;

Or. en
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Tarkistus 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia panemaan 
määritetyt parhaat käytänteet täytäntöön 
omassa lainsäädännössään;

8. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia panemaan 
täytäntöön ENSREGin vertaisarvioinnin 
suositukset ja ehdotukset ja tarvittaessa 
mukauttamaan omaa lainsäädäntöään 
niin, että siinä otetaan huomioon 
Fukushima Daiichin onnettomuudesta 
saadut kokemukset;

Or. en

Tarkistus 66
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksia 
ydinturvallisuussääntelyperiaatteiden 
määritelmistä EU:ssa toiminnassa 
olevien, käytöstä poistettavien ja käytöstä 
poistettujen ydinvoimaloiden osalta, 
luomaan ydinturvallisuutta koskevan 
valvontamekanismin EU:n tasolla sekä 
kantamaan vastuuta ydinturvallisuuden 
varmistamisesta;

Or. lt

Tarkistus 67
Bernd Lange
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Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. vaatii, että niin kauan kuin 
ydinvoimaloita on vielä toiminnassa, 
valvontaviranomaisten riippumattomuus 
ja avoimuus on asetettava korkeimmaksi 
prioriteetiksi;

Or. de

Tarkistus 68
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-
alusten törmäämistä ei sellaisenaan 
pidetä alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; tunnustaa, että mainittu 
riski kuuluu kansallisen turvallisuuden ja 
kansallisen suvereniteetin piiriin; ottaa 
kuitenkin huomioon, että
stressitestimäärityksissä mainitaan, että 
"turvallisuustoimintojen 
toimimattomuuden seurauksien arviointi 
on tärkeää riippumatta siitä, johtuuko 
tilanne epäsuorista laukaisevista 
tapahtumista, kuten esimerkiksi (...) ilma-
alusonnettomuus", ja tunnustaa, että 
mainittu riski kuuluu jäsenvaltioiden 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin; muistuttaa, että 
neuvosto on perustanut tilapäisen 
työryhmän käsittelemään erikseen 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, ilma-
alusonnettomuudet mukaan luettuina, 
neuvoston toimeksiannon mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-
alusten törmäämistä ei sellaisenaan 
pidetä alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa kuitenkin, että
stressitestimääritykset tarkoittavat, että 
"turvallisuustoimien puuttumisen 
seurausten arviointi on oleellista myös 
silloin, jos tilanteen on synnyttänyt 
välillinen alkuunpaneva tapahtuma, 
kuten (...) ilma-alusten törmäys"; toteaa, 
että mainittu riski kuuluu suurelta osin 
jäsenvaltioiden kansallisen turvallisuuden 
ja kansallisen suvereniteetin piiriin,
ydinturvaa käsittelevä ad hoc -työryhmä 
sai tehtäväkseen selvittää asiaa ja julkaisi 
johtopäätöksensä; toteaa, että asiaa 
koskevaa jäsenvaltioiden välistä 
lisävaihtoa suunnitellaan sopivilla 
foorumeilla, kuten eurooppalaisten 
ydinturvasääntelyviranomaisten liitossa 
ENSRAssa (European Nuclear security 
regulators association); toteaa, että 
ENSREG on toimintasuunnitelmassaan 
suostunut tukemaan niitä toimivaltaansa 
kuuluvilla alueilla, "jos ryhdytään 
lisäseurantatoimiin";

Or. en

Tarkistus 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-
alusten törmäämistä ei sellaisenaan 
pidetä alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; tunnustaa, että tämä 
riski kuuluu jäsenvaltioiden kansallisen 
turvallisuuden ja suvereniteetin piiriin; 
muistuttaa, että neuvosto nimitti 
ydinturvaa käsittelevän ad hoc 
-työryhmän käsittelemään erikseen 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, myös 
ilma-alusten törmäyksiä, kuten neuvosto 
pyysi toimeksiannossaan, ja julkaisi sen 
johtopäätökset; pyytää komissiota 
seuraamaan tiiviisti AHGNS:n työtä; 
toteaa, että asiaa koskevaa jäsenvaltioiden 
välistä lisävaihtoa suunnitellaan 
esimerkiksi eurooppalaisten 
ydinturvasääntelyviranomaisten liitossa 
ENSRAssa (European Nuclear security 
regulators association);

Or. en

Tarkistus 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-
alusten törmäämistä ei sellaisenaan 
pidetä alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; tunnustaa, että tämä 
riski kuuluu jäsenvaltioiden kansallisen 
turvallisuuden ja suvereniteetin piiriin; 
muistuttaa, että neuvosto nimitti 
ydinturvaa käsittelevän ad hoc 
-työryhmän käsittelemään erikseen 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, myös 
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jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

ilma-alusten törmäyksiä, kuten neuvosto 
pyysi toimeksiannossaan, ja julkaisi sen 
johtopäätökset; toteaa, että asiaa 
koskevaa jäsenvaltioiden välistä 
lisävaihtoa suunnitellaan esimerkiksi 
eurooppalaisten 
ydinturvasääntelyviranomaisten liitossa 
ENSRAssa (European Nuclear security 
regulators association);

Or. en

Tarkistus 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-
alusten törmäämistä ei sellaisenaan 
pidetä alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

9. toteaa, että jäsenvaltiot keskustelivat 
ydinturvaa käsittelevässä ad hoc 
-työryhmässä stressitestien lisäksi asioista, 
jotka liittyivät ydinturvaan ja 
turvaliittymiin, myös lukien ilma-alusten 
törmäyksiin; tunnustaa, että ilma-alusten 
törmäysten turvallisuusnäkökohdat 
kuuluvat jäsenvaltioiden kansallisen 
turvallisuuden ja suvereniteetin piiriin; 
toteaa, että toimivaltaisilla viranomaisilla 
olisi oltava vankka käsitys kansainvälisen 
lentokoneiden törmäyksen mahdollisista 
vaikutuksista ydinvoimalaan; suosittelee, 
että kansallisella tasolla harkitaan toimia 
ja menettelyjä, joilla ydinvoimaloita 
varoitetaan ajoissa, jos havaitaan 
ydinvoimalaa mahdollisesti uhkaava 
kaapattu lentokone;

Or. en
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Tarkistus 73
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-alusten 
törmäämistä ei sellaisenaan pidetä 
alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-alusten 
törmäämistä ei sellaisenaan pidetä 
alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että vain 
niiden vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; toteaa 
kuitenkin, että stressitestimääritykset 
tarkoittavat, että "turvallisuustoimien 
puuttumisen seurausten arviointi on 
oleellista myös silloin, jos tilanteen on 
synnyttänyt välillinen alkuunpaneva 
tapahtuma, kuten (...) ilma-alusten 
törmäys"; toteaa, että mainittu riski 
kuuluu suurelta osin jäsenvaltioiden 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin, ydinturvaa 
käsittelevä ad hoc -työryhmä sai 
tehtäväkseen selvittää asiaa ja julkaisi 
johtopäätöksensä; toteaa, että asiaa 
koskevaa jäsenvaltioiden välistä 
lisävaihtoa suunnitellaan sopivilla 
foorumeilla, kuten eurooppalaisten 
ydinturvasääntelyviranomaisten liitossa 
ENSRAssa (European Nuclear security 
regulators association); toteaa, että 
ENSREG on toimintasuunnitelmassaan 
suostunut tukemaan niitä toimivaltaansa 
kuuluvilla alueilla, "jos ryhdytään 
lisäseurantatoimiin"; pyytää siksi kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten 
jäsenvaltioita, komissiota, ENSREGiä, 
ENSRAa ja ydinvoimalaoperaattoreita, 
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tekemään yhteistyötä, jotta voidaan sopia 
lentokoneiden törmäämisen riskien 
ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

Or. en

Tarkistus 74
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-alusten 
törmäämistä ei sellaisenaan pidetä 
alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; 
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä 
ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten 
ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia 
koskevat kansalliset lähestymistavat 
eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-alusten 
törmäämistä ei sellaisenaan pidetä 
alkuunpanevana tapahtumana 
turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu 
stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että vain neljä 
jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut 
arvioinnit stressitestikertomuksiinsa; on 
erittäin huolestunut siitä, että yksikään 
ydinreaktori ei kestä suuren 
rahtilentokoneen (esim. Airbus A380 tai 
Boeing 747-400) törmäystä; pyytää, että 
komissio harjoittaa yhteistyötä ENSREGin, 
jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta 
voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä 
lähestymistavasta ja jotta toisaalta 
tunnustetaan, että mainittu riski kuuluu 
kansallisen turvallisuuden ja kansallisen 
suvereniteetin piiriin;

Or. en
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Tarkistus 75
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. huomauttaa lisäksi, että terrori-
iskujen vaaraa ei ole otettu huomioon 
tehdyissä turvallisuusarvioinneissa; 
katsoo, että terrori-iskujen vaara on 
muun muassa Madridissa vuonna 2004 ja 
Lontoossa vuonna 2005 tapahtuneiden 
iskujen kannalta katsoen ehdottomasti 
otettava huomioon; pyytää, että komissio 
yhdessä ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa 
sisällyttää myös terrori-iskujen 
mahdollisuuden turvallisuusarviointeihin, 
suorittaa vastaavat tarkastukset ja sopii 
yhteisestä ydinlaitoksiin kohdistuvien 
terrori-iskujen käsittelyä koskevasta 
strategiasta, jolloin on kuitenkin 
tunnustettava, että kansallinen 
turvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden 
itsemääräämisoikeuden piiriin;

Or. de

Tarkistus 76
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että 

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta,
ja pitää näin ollen valitettavana, että 



AM\919991FI.doc 45/94 PE500.594v01-00

FI

stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella, vaikka se olisi 
tärkeää, jotta voitaisiin rajoittaa 
ydinonnettomuuksien vaikutusta 
väestöön, kuten kävi ilmi Fukushiman 
katastrofin yhteydessä; pitää myönteisenä, 
että komissio on ENSREGin tuella 
ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia; kehottaa komissiota 
antamaan tarvittavat suositukset ottaen 
huomioon eri radioaktiivisuustasot, 
kriisitilanteen (päivät, viikot, kuukaudet) 
keston ja maantieteelliset kriisialueet (5, 
10, 20, 30 ja yli 30 km:n säteellä), jotka 
hätävalmiuden on katettava tehokkaasti 
laitosalueiden ulkopuolella vuoden 2013 
loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 77
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 
47 ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 
111 reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 
30 km etäisyydessä runsaasta 100 000 
asukkaasta, ja pitää näin ollen 
valitettavana, että stressitesteihin ei ole 
sisällytetty onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 

10. pitää myönteisenä, että komissio on 
ENSREGin tuella ehdottanut, että tehdään 
tutkimus, jossa käsitellään laitosalueiden 
ulkopuolisiin onnettomuuksiin liittyvien 
suunnitelmien laatimista koskevia 
nykyisiä määräyksiä ja jossa keskitytään 
EU:n raja-alueisiin ja annetaan suosituksia, 
mukaan luettuina ennaltaehkäisevät toimet 
laitosalueiden ulkopuolella vuoden 2013 
loppuun mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;
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mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

Or. fr

Tarkistus 78
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että 
stressitesteihin ei ole sisällytetty
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja 
annetaan suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta; 
pitää myönteisenä, että komissio ja 
ENSREG ovat ehdottaneet 
sääntelyviranomaisten keskinäisen 
parannetun opastuksen aloittamista 
onnettomuuksiin varautumista koskevista 
järjestelyistä laitosalueiden ulkopuolella 
ja tutkimusta, jossa keskitytään EU:n raja-
alueisiin ja pyritään antamaan suosituksia, 
mukaan luettuina ennaltaehkäisevät toimet 
laitosalueiden ulkopuolella vuoden 2013 
loppuun mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 
asukkaasta, ja pitää näin ollen 
valitettavana, että stressitesteihin ei ole 
sisällytetty onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

10. pitää myönteisenä, että komissio on 
ENSREGin tuella ehdottanut, että tehdään 
nykyisiä onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella koskevia 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 80
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että 
stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että
stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
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ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä; suosittelee tässä suhteessa 
varmistamaan jäsenvaltioiden 
rajatylittävistä asioista vastaavien 
viranomaisten ottamisen mukaan samoin 
kuin heidän selontekonsa turvallisuutta 
koskevista toimintasuunnitelmista ja 
kokemuksista tiedotus- ja 
viestintäprosessista silloin, kun 
ydinvoimalat sijaitsevat heti kansallisten 
rajojen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 81
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että 
stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja että Belgian Doelin ydinvoimalat 
sijaitsevat Euroopan tiiviimmin asutulla 
alueella, missä on 9 000 000 asukasta 
75 km:n etäisyydellä, ja pitää näin ollen 
valitettavana, että stressitesteihin ei ole 
sisällytetty onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;
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Or. en

Tarkistus 82
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että 
stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää 
myönteisenä, että komissio on ENSREGin 
tuella ehdottanut, että tehdään nykyisiä 
järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa 
keskitytään EU:n raja-alueisiin ja annetaan 
suosituksia, mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimet laitosalueiden 
ulkopuolella vuoden 2013 loppuun 
mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

10. korostaa, että EU:n alueella 47 
ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 
reaktoria ja jotka sijaitsevat alle 30 km 
etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, 
ja pitää näin ollen valitettavana, että 
stressitesteihin ei ole sisällytetty 
onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa; pitää myönteisenä, että komissio 
on ENSREGin tuella ehdottanut, että 
tehdään nykyisiä järjestelyjä koskeva 
tutkimus, jossa keskitytään EU:n raja-
alueisiin ja annetaan suosituksia, mukaan 
luettuina ennaltaehkäisevät toimet 
laitosalueiden ulkopuolella vuoden 2013 
loppuun mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

Or. ro

Tarkistus 83
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. vaatii, että EU:n kansalaisia 
tiedotetaan ja kuullaan kattavasti 
Euroopan unionin ydinturvallisuudesta;
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Or. de

Tarkistus 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämiseen, jätehuoltoon,
säteilysuojeluun ja onnettomuuksiin 
varautumiseen liittyvää ammattitaitoa; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

Or. en

Tarkistus 85
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
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siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämiseen, jätehuoltoon, 
säteilysuojeluun ja onnettomuuksiin 
varautumiseen liittyvää ammattitaitoa; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

Or. en

Tarkistus 86
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää; vaatii näin 
ollen, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 
on toteutettava kaikki toimet, joilla 
edistetään ja ylläpidetään 
ydinturvallisuuden ylläpitämisen 
ammattitaitoa, jätehuoltoa koskeva 
koulutus mukaan luettuina; kehottaa 
komissiota edistämään asiantuntijoiden ja 
parhaiden käytäntöjen rajatylittävää
vaihtamista;

Or. en
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Tarkistus 87
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen korkeatasoista
ammattitaitoa, jätehuoltoa koskeva 
koulutus mukaan luettuina; kehottaa 
komissiota edistämään asiantuntijoiden ja 
parhaiden käytäntöjen rajatylittävää 
vaihtamista;

Or. ro

Tarkistus 88
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
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ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa; vaatii 
komissiota ryhtymään toimiin erityisen 
huomion kohdistamiseksi jätehuoltoa 
koskevaan koulutukseen; kehottaa 
komissiota edistämään asiantuntijoiden ja 
parhaiden käytäntöjen rajatylittävää 
vaihtamista;

Or. de

Tarkistus 89
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja 
kokeneen työvoiman saatavuus on 
tehokkaan ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio rakentamassa 
ydinvoimaloita, jatkamassa 
ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista; vaatii näin ollen, että 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa 
koskeva koulutus mukaan luettuina; 
kehottaa komissiota edistämään 
asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

Or. nl
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Tarkistus 90
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että korkeatasoinen 
tieteellinen tutkimus, tietämyksen rajoilla 
tehtävä tutkimus mukaan luettuna, on 
kestävän ydinturvallisuuskäytännön 
kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta 
siitä, onko jäsenvaltio toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä 
poistamista, jatkamassa ydinvoimaloiden 
käyttöä tai rakentamassa ydinvoimaloita; 
vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava 
kaikki toimet, joilla edistetään ja 
ylläpidetään ydinturvallisuuden 
tieteellisen tutkimuksen riittäviä tasoja; 
suhtautuu myönteisesti tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa täydentävään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
tutkimus- ja koulutusohjelmaan (2014–
2018);

Or. fr

Tarkistus 91
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että on tärkeää varmistaa, 
että alalta kokemusta omaavia 
huippuasiantuntijoita on riittävä määrä; 
korostaa lisäksi, että on tärkeää varmistaa 
hyvät työolosuhteet, erityisesti työaikojen 
osalta, jotta ydinturvallisuus ei 
vaarantuisi;
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Or. ro

Tarkistus 92
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja 
niiden moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
esittämään kattavan toimintasuunnitelman 
ja käytännön järjestelyjä sen 
toteuttamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yhteistyössä IAEA:n kanssa 
toimimaan rakentavassa yhteistyössä 
niiden maiden kanssa, jotka eivät ole 
toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja 
Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä 
noudattamaan kansainvälisiä 
turvallisuusnormeja ja toimimaan 
yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta;

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
korkeita ja tehokkaasti noudatettavia 
turvallisuusnormeja, joissa otetaan 
huomioon tieteen kehitys ja kansalaisten 
oikeutetut huolenaiheet; korostaa tässä 
yhteydessä EU:n roolia, joka sisältää 
naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja 
niiden moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
esittämään kattavan toimintasuunnitelman 
ja käytännön järjestelyjä sen 
toteuttamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yhteistyössä IAEA:n kanssa 
toimimaan rakentavassa yhteistyössä 
niiden maiden kanssa, jotka eivät ole 
toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja 
Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä 
noudattamaan kansainvälisiä 
turvallisuusnormeja ja toimimaan 
yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta;
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Tarkistus 93
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja 
niiden moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
esittämään kattavan toimintasuunnitelman 
ja käytännön järjestelyjä sen 
toteuttamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yhteistyössä IAEA:n kanssa 
toimimaan rakentavassa yhteistyössä 
niiden maiden kanssa, jotka eivät ole 
toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja 
Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä 
noudattamaan kansainvälisiä 
turvallisuusnormeja ja toimimaan 
yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta;

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden alan yhteistyön 
välineenä; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan kansainvälisiä 
ydinturvallisuusnormeja ja niiden 
moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
tukemaan IAEA:n Fukushiman jälkeen 
laatimaa toimintasuunnitelmaa ja
esittämään tarvittaessa kattavan 
toimintasuunnitelman ja käytännön 
järjestelyjä sen toteuttamiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita yhteistyössä 
IAEA:n kanssa toimimaan rakentavassa 
yhteistyössä niiden maiden kanssa, jotka 
eivät ole toteuttaneet avoimia 
ydinturvallisuuden stressitestiä, kuten 
Valko-Venäjän ja Venäjän kanssa, sekä 
vaatimaan niitä noudattamaan 
kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja 
toimimaan yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta;
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Tarkistus 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja 
niiden moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
esittämään kattavan 
toimintasuunnitelman ja käytännön 
järjestelyjä sen toteuttamiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita yhteistyössä 
IAEA:n kanssa toimimaan rakentavassa 
yhteistyössä niiden maiden kanssa, jotka 
eivät ole toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja 
Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä 
noudattamaan kansainvälisiä 
turvallisuusnormeja ja toimimaan 
yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta;

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden alan yhteistyön 
välineenä; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan kansainvälisiä 
ydinturvallisuusnormeja ja niiden 
moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
tukemaan IAEA:n Fukushiman jälkeen 
laatimaa toimintasuunnitelmaa ja 
käytännön järjestelyjä sen toteuttamiseksi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhteistyössä IAEA:n kanssa toimimaan 
rakentavassa yhteistyössä niiden maiden 
kanssa, jotka eivät ole toteuttaneet 
ydinturvallisuuden stressitestiä, kuten 
Valko-Venäjän ja Venäjän kanssa, sekä 
vaatimaan niitä noudattamaan 
kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja 
toimimaan yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta; 
kannustaa ydinturvallisuuteen liittyvän 
yhteistyön välinettä edistämään 
kansainvälisesti stressitestien 
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toteuttamista Euroopan kokemusten 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 95
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja 
niiden moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
esittämään kattavan toimintasuunnitelman 
ja käytännön järjestelyjä sen 
toteuttamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yhteistyössä IAEA:n kanssa 
toimimaan rakentavassa yhteistyössä 
niiden maiden kanssa, jotka eivät ole 
toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja 
Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä 
noudattamaan kansainvälisiä 
turvallisuusnormeja ja toimimaan 
yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa 
yhteydessä, että EU:n on hyödynnettävä 
täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen 
ja elinten tarjoamaa asiantuntemusta;

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava 
kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää 
tehokkaampia turvallisuusnormeja; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka 
sisältää naapuruuspolitiikan käyttämisen 
ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja 
niiden moitteetonta täytäntöönpanoa 
yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä 
IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; pyytää komissiota 
esittämään kattavan toimintasuunnitelman 
ja käytännön järjestelyjä sen 
toteuttamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yhteistyössä IAEA:n kanssa 
toimimaan rakentavassa yhteistyössä 
niiden maiden kanssa, jotka eivät ole 
toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja 
Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä 
noudattamaan kansainvälisiä 
turvallisuusnormeja ja toimimaan 
yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa 
ydinvoimaloiden suunnittelun, 
rakentamisen, toiminnan ja käytöstä 
poistamisen vaiheissa; katsoo, että EU:n on 
hyödynnettävä täysimääräisesti 
kansainvälisten järjestöjen ja elinten 
tarjoamaa asiantuntemusta;
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Or. en

Tarkistus 96
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että Euratomin 
perustamissopimuksen mukaisesti 
Euroopan unionin olisi toimittava tiiviissä 
yhteistyössä Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa 
ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa;

13. katsoo, että Euratomin 
perustamissopimuksen mukaisesti 
Euroopan unionin olisi toimittava tiiviissä 
yhteistyössä Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa 
ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa; 
korostaa, että välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten annetulla neuvoston asetuksella 
olisi autettava muun muassa Japania 
Fukushima Daiichin ydinvoimalan 
vakauttamisessa ja kunnostamisessa sekä 
säteilysuojelussa ja 
elintarviketurvallisuudessa Japanissa;

Or. en

Tarkistus 97
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että Euratomin 
perustamissopimuksen mukaisesti 
Euroopan unionin olisi toimittava tiiviissä 
yhteistyössä Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa
ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon)

Or. fr
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Tarkistus 98
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 
ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta;

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 
ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta; 
vaatii komissiota varmistamaan, että 
puuttuvat toimenpiteet pannaan toimeen 
mahdollisimman nopeasti; vaatii 
komissiota tarkastamaan huolellisesti 
jälkitoimenpiteiden 
kustannustehokkuuden ja harkitsemaan 
riskit huomioon ottaen entistä 
vakavammin ydinvoimaloiden sulkemista; 

Or. de

Tarkistus 99
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa; painottaa 
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ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta;

kuitenkin, että stressitestit ovat osoittaneet, 
että turvallisuutta on parannettava lähes 
kaikissa ydinvoimaloissa, koska on 
tunnistettu satoja teknisiä 
parannustoimia, ja toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta;

Or. en

Tarkistus 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 
ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen 
toteuttamatta;

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään välittömät 
turvallisuus- tai tekniset syyt eivät vaadi 
yhdenkään ydinvoimalan sulkemista 
Euroopassa, vaikka stressitestit ovatkin 
osoittaneet, että lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa on tehtävä joitakin 
laitoskohtaisia turvallisuuden 
parannuksia Fukushiman 
onnettomuudesta saatujen kokemusten 
valossa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
edelleen toteuttamatta;

Or. en

Tarkistus 101
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
14 kohta



PE500.594v01-00 62/94 AM\919991FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 
ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta;

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 
ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta; 
vaatii stressitestien tulosten perusteella 
annettujen suositusten nopeaa 
täytäntöönpanoa;

Or. ro

Tarkistus 102
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopassa, vaikka stressitestit 
ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on 
parannettava lähes kaikissa 
ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpano on 
monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta;

14. toteaa, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat tehneet 
stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt 
eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan 
sulkemista Euroopan unionin alueella, 
vaikka stressitestit ovatkin osoittaneet, että 
turvallisuutta on parannettava lähes 
kaikissa ydinvoimaloissa; toteaa myös, että 
edellä mainittujen toimien täytäntöönpano 
on monissa tapauksissa edelleen 
toteuttamatta;

Or. fr



AM\919991FI.doc 63/94 PE500.594v01-00

FI

Tarkistus 103
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että jäsenvaltioiden 
säästötoimet eivät saa vaikuttaa ydinalan 
turvajärjestelyihin ja turvallisuuteen 
liittyviin toimiin;

Or. ro

Tarkistus 104
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon 
mahdollisuuksien mukaisesti liitetään 
määritetyt suositukset; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on 
maksettava mainittujen parannusten 
kustannukset, ja pyytää, että komissio 
seuraa tilannetta tarkasti myös 
kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on 
maksettava mainittujen parannusten 
kustannukset, ja pyytää, että komissio 
seuraa tilannetta tarkasti myös 

Poistetaan.
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kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon 
mahdollisuuksien mukaisesti liitetään 
määritetyt suositukset; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on 
maksettava mainittujen parannusten 
kustannukset, ja pyytää, että komissio 
seuraa tilannetta tarkasti myös 
kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 106
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 

15. jotta päätöksenteko olisi tehokasta ja 
julkinen keskustelu avointa, pyytää, että 
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suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon 
mahdollisuuksien mukaisesti liitetään 
määritetyt suositukset; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

EU:n alueella toimivien 132 reaktorin 
stressitestin perusteella suositeltavien 
toimien arvioidut kustannukset (10–25 
miljardia euroa tulevien vuosien aikana) 
olisi perusteltava yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset 
olivatpa ne miten suuria tahansa;

Or. en

Tarkistus 107
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
vaatii komissiota tarkastamaan 
huolellisesti jälkitoimenpiteiden 
kustannustehokkuuden ottaen huomioon 
riskit ja Euroopan unionin ilmasto- ja 
energiatavoitteet; katsoo, että 
ydinvoimalaoperaattoreiden on 
ehdottomasti maksettava mainittujen 
parannusten kustannukset verovarojen 
käyttämisen sijasta ja pyytää, että 
komissio seuraa tilannetta tarkasti myös 
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kilpailupolitiikkaan liittyvän toimivaltansa 
puitteissa;

Or. de

Tarkistus 108
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa; pyytää, että 
ydinvoimalaoperaattorit sisällyttävät 
nämä kustannukset 
tuotantokustannuksiin ja tekevät niitä 
vastaavat varaukset 
tilinpäätöslaskelmiinsa; pyytää, että 
purkamiskustannusten osalta toimitaan 
samalla tavalla;

Or. fr
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Tarkistus 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon 
mahdollisuuksien mukaisesti liitetään 
määritetyt suositukset; katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

15. ottaa huomioon EU:n alueella 
toimivien 132 reaktorin stressitestin 
perusteella suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana); katsoo, että 
veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

Or. en

Tarkistus 110
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien pelkästään turvallisuuden 
parantamiseen tähtäävien toimien 
arvioidut kustannukset (10–25 miljardia 
euroa tulevien vuosien aikana Ranskan 
ydinturvallisuusviranomaisen 
julkaisemien arvioiden mukaan) olisi 
perusteltava kansallisten 
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mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on yksin
maksettava mainittujen parannusten 
kustannukset, ja pyytää, että komissio 
seuraa tilannetta tarkasti myös 
kilpailupolitiikkaan liittyvän toimivaltansa 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava 
mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta 
tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 
132 reaktorin stressitestin perusteella 
suositeltavien toimien arvioidut 
kustannukset (10–25 miljardia euroa 
tulevien vuosien aikana) olisi perusteltava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla 
kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; 
katsoo, että veronmaksajien sijasta 
ydinvoimalaoperaattoreiden on yksin 
maksettava mainittujen parannusten 
kustannukset, ja pyytää, että komissio 
seuraa tilannetta tarkasti myös 
kilpailupolitiikkaan liittyvän toimivaltansa 
puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 112
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. huomauttaa, että Euroopan unioni 
rahoittaa toimenpiteet ydinturvallisuuden 
edistämiseksi; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että tuki kohdistuu 
ainoastaan turvallisuuden parantamiseen 
eikä vanhojen ydinvoimaloiden 
muutostoimiin niiden toiminta-ajan 
pidentämiseksi; 

Or. de

Tarkistus 113
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen ja rajatylittäviä 
laitosalueiden ulkopuolella tapahtuvia 
onnettomuuksia koskevat 
toimintasuunnitelmat sekä keskenään 
yhteistyötä tekevien sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

Or. en
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Tarkistus 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

(Turvallisuusolosuhteiden parantamisen 
täytyy koskea kaikkia työntekijöitä eikä 
pelkästään niitä, jotka ovat 
ydinmateriaalin kanssa välittömästi 
tekemisissä.)

Or. en

Tarkistus 115
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
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riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

riittävyys, kaikkien tämän alan
työntekijöiden turvallisuusolosuhteiden 
jatkuva parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 116
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
ydinturvallisuutta ja turvajärjestelyjä 
koskevaan politiikkaan olisi sisällytettävä 
kaikki ydinvoimalat, polttoaine ja reaktorin 
turvallisuus, jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 117
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen 
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ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi 
sisällytettävä kaikki ydinvoimalat, 
polttoaine ja reaktorin turvallisuus, 
jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

ydinturvallisuutta ja turvajärjestelyjä 
koskevaan politiikkaan olisi sisällytettävä 
kaikki ydinvoimalat, polttoaine ja reaktorin 
turvallisuus, jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien 
riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin 
kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden 
turvallisuusolosuhteiden jatkuva 
parantaminen, onnettomuuksiin 
varautuminen sekä sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 118
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna; 
turvallisuusarvioinneissa on otettava 
huomioon ennen kaikkea ydinvoimalan 
elinkaaren aikana (sijoittaminen, 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstä poistaminen) syntyvät 
kustannukset; kustannusten ja riskien 
analyysilla on suuri merkitys voimalan 
käytön kannalta jatkossa;

Or. de
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Tarkistus 119
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinturvallisuuden on 
oltava korkeimpien turvallisuusnormien 
mukaista EU:ssa ja sen naapurissa 
sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa 
tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 120
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava uusimpien 
turvallisuuskäytäntöjen ja -normien
mukaista EU:ssa ja sen naapurissa 
sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa 
tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

Or. en
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Tarkistus 121
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava uusimpien 
turvallisuuskäytäntöjen ja -normien
mukaista EU:ssa ja sen naapurissa 
sijaitsevissa maissa; korostaa tarvetta 
varmistaa, että mainitut huolenaiheet 
otetaan huomioon ydinvoimaloiden 
käyttöiän loppuun saakka, niiden 
lopullinen käytöstäpoisto mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 122
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava maailman
korkeimpien ja tehokkaasti 
noudatettavien turvallisuusnormien 
mukaista EU:ssa ja sen naapurissa 
sijaitsevissa kolmasissa maissa; korostaa 
tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

Or. fr
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Tarkistus 123
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 125
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. en

Tarkistus 126
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa niin 
kauan kuin olemassa olevat ydinvoimalat 
ovat käytössä tai rakennetaan uusia; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa kolmansissa
maissa niin kauan kuin olemassa olevat 
ydinvoimalat ovat käytössä tai vastoin 
odotuksia rakennetaan uusia; korostaa 
tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

Or. de
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Tarkistus 127
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja 
sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden 
rakentamisen ja käytön aikana 
ydinturvallisuuden on oltava korkeimpien 
turvallisuus- ja turvajärjestelynormien
mukaista EU:ssa ja sen naapurissa 
sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa 
tarvetta varmistaa, että mainitut 
huolenaiheet otetaan huomioon 
ydinvoimaloiden käyttöiän loppuun 
saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto 
mukaan luettuna;

Or. ro

Tarkistus 128
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ulkoisten vaaratekijöiden 
hallintaan olisi liitettävä IAEA:n ohjeiden 
mukainen arviointi ja että muita kuin 
teknisiä vaaratekijöitä ei pidä aliarvioida;

18. katsoo, että ulkoisten vaaratekijöiden 
hallintaan olisi liitettävä vähintään
IAEA:n ohjeiden mukainen arviointi ja että 
muita kuin teknisiä vaaratekijöitä ei pidä 
aliarvioida;

Or. fr

Tarkistus 129
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei ole yhdenmukaista;

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei aina ole yhdenmukaista
mutta ne ovat kaikki IAEA:n 
ydinturvallisuusstandardien 
sopimuspuolia ja velvollisia 
noudattamaan vuonna 2009 hyväksytyn 
"turvallisuusdirektiivin" säännöksiä ja 
panemaan ne täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei ole yhdenmukaista;

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei ole yhdenmukaista; vaatii 
siksi laatimaan tehokkaan ja 
kunnianhimoisen ydinturvallisuutta 
koskevan direktiivin, jossa määritellään ja 
pannaan täytäntöön sitovat uusimman 
tekniikan mukaiset 
ydinturvallisuusstandardit;

Or. en

Tarkistus 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
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suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei ole yhdenmukaista;

suhtautuminen IAEA:n
ydinturvallisuusstandardeihin ei aina ole 
yhdenmukaista mutta ne kaikki ovat niistä 
innostuneita ja niiden on noudatettava 
vuonna 2009 hyväksytyn 
"turvallisuusdirektiivin" säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei ole yhdenmukaista;

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen IAEA:n
ydinturvallisuusstandardeihin ei aina ole 
yhdenmukaista mutta ne kaikki ovat niistä 
innostuneita ja niiden on noudatettava 
vuonna 2009 hyväksytyn 
"turvallisuusdirektiivin" säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 133
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn ei ole yhdenmukaista;

19. toteaa, että jäsenvaltioiden 
suhtautuminen ydinturvallisuuden 
sääntelyyn, jonka täytyy turvata parhaat 
turvallisuusstandardit, ei ole 
yhdenmukaista;

Or. en
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Tarkistus 134
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että komission tiedonannon ja 
ENSREGin vertaisarvioinnin mukaan 
toteutettu stressitesti on osoittanut, että 
määräaikaiset turvallisuusarvioinnit ovat 
tehokkaita ydinvoimaloiden turvallisuuden 
ja häiriönsietokyvyn ylläpitämisen ja 
parantamisen välineitä; panee merkille 
muun muassa ENSREGin kannan, jonka 
mukaan luonnonuhkariskejä ja 
ydinvoimalaa koskevia määräyksiä olisi 
tarkistettava vähintään 10 vuoden välein; 
suosittelee, että vastaavat määräykset 
sisällytetään ydinturvallisuutta koskevan 
oikeudellisen kehyksen muuttamiseen;

20. toteaa, että komission tiedonannon ja 
ENSREGin vertaisarvioinnin mukaan 
toteutettu stressitesti on osoittanut, että 
määräaikaiset turvallisuusarvioinnit ovat 
tehokkaita ydinvoimaloiden turvallisuuden 
ja häiriönsietokyvyn ylläpitämisen ja 
parantamisen välineitä; panee merkille 
muun muassa ENSREGin kannan, jonka 
mukaan luonnonuhkariskejä ja 
ydinvoimalaa koskevia määräyksiä olisi 
tarkistettava vähintään 5 tai 10 vuoden 
välein; suosittelee, että määräaikaiset 
arvioinnit perustuisivat yhteisiin 
turvallisuusnormeihin ja että vastaavat 
määräykset sisällytetään ydinturvallisuutta 
koskevan oikeudellisen kehyksen 
muuttamiseen;

Or. ro

Tarkistus 135
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; kehottaa tässä mielessä 
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ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla
toteutettavat kansainväliset toimet;

komissiota esittämään ehdotuksen, jonka 
tarkoituksena on taata kansallisten 
ydinvalvontaviranomaisten ehdoton 
riippumattomuus; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

Or. en

Tarkistus 136
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön
merkittäviä parannuksia, jotka koskevat 
muun muassa turvallisuusteknisiä 
menettelyjä ja kehyksiä, 
ydinvalvontaviranomaisten roolia, 
riippumattomuutta ja toimintavalmiuksia, 
avoimuutta, seurantaa ja verifiointia; 
korostaa, että ydinturvallisuutta koskevan 
oikeudellisen kehyksen tarkistamisessa 
olisi otettava huomioon muun muassa 
IAEA:n tasolla toteutettavat kansainväliset 
toimet;

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska sen täytyy johtaa 
sitovien uusimman tekniikan mukaisten 
ydinturvallisuusstandardien ja sellaisten 
muiden merkittävien parannusten 
määrittelemiseen ja täytäntöönpanoon, 
jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

Or. en

Tarkistus 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

21. pitää komission ehdotusta 
ydinturvallisuutta koskevan direktiivin 
vahvistamisesta myönteisenä, koska se 
tarjoaa mahdollisuuden harkita ja 
tarvittaessa ottaa käyttöön näyttöön 
perustuvia parannuksia, jotka koskevat 
muun muassa turvallisuusteknisiä 
menettelyjä ja kehyksiä, 
ydinvalvontaviranomaisten rooleja ja 
vastuita, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

Or. en

Tarkistus 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja vertaisarviointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;
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Or. en

Tarkistus 139
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia sekä rajatylittävää 
turvallisuutta ja valvontaa; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

Or. en

Tarkistus 140
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
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toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja vertaisarviointeja; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

Or. en

Tarkistus 141
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa
turvallisuusteknisiä menettelyjä ja 
kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten 
roolia, riippumattomuutta ja 
toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa 
ja verifiointia; korostaa, että 
ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla 
toteutettavat kansainväliset toimet;

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan 
direktiivin tulevaa tarkistamista 
myönteisenä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä 
parannuksia, jotka koskevat muun muassa 
turvallisuusteknisiä ja turvatoimia 
koskevia menettelyjä ja kehyksiä, 
ydinvalvontaviranomaisten roolia, 
riippumattomuutta ja toimintavalmiuksia, 
avoimuutta, seurantaa ja verifiointia; 
korostaa, että ydinturvallisuutta koskevan 
oikeudellisen kehyksen tarkistamisessa 
olisi otettava huomioon muun muassa 
IAEA:n tasolla toteutettavat kansainväliset 
toimet;

Or. en

Tarkistus 142
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että ydinturvallisuus on koko 
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Euroopan unionin huolenaihe ja 
toissijaisuusperiaatetta sovelletaan vain 
osittain; kehottaa siksi tarkistamaan
Euratomin perustamissopimusta, jotta 
voidaan vahvistaa EU:lla tällä alalla 
olevaa toimivaltaa, ottaa Euroopan 
parlamentti tavallisen 
lainsäädäntömenettelyn kautta mukaan 
suuremman avoimuuden saavuttamiseksi 
sekä ottaa huomioon Lissabonin 
sopimuksessa asetetut yhteiset 
energiapoliittiset tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 143
Werner Langen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. ottaa huomioon suositusten 
täytäntöönpanon merkityksen ja sen 
arvioinnin merkityksen, missä määrin 
määräaikaisten turvallisuusarviointien 
soveltamisalaa olisi laajennettava; toistaa, 
että rajat ylittävää yhteistyötä on 
tehostettava ja että turvallisuusarviointeja 
koskevia parhaita käytänteitä on 
vaihdettava;

22. ottaa huomioon suositusten 
täytäntöönpanon merkityksen ja sen 
arvioinnin merkityksen, missä määrin 
määräaikaisten turvallisuusarviointien 
soveltamisalaa olisi laajennettava; vaatii, 
että rajat ylittävää yhteistyötä on 
tehostettava ja että turvallisuusarviointeja 
koskevia parhaita käytänteitä on 
vaihdettava ja tiedotusta koordinoitava;
samanaikaisesti on varmistettava 
rajatylittävän turvallisuuden ja valvonnan 
takaaminen; tässä mielessä on otettava 
huomioon 50 km:n etäisyydellä 
ydinvoimalasta asuvat ihmiset, ja silloin 
kun enemmistö heistä asuu 
naapurijäsenvaltiossa, kyseisen valtion 
vastuullinen viranomainen on myös 
otettava mukaan kaikkeen 
päätöksentekoon;

Or. en
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Tarkistus 144
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. ottaa huomioon suositusten 
täytäntöönpanon merkityksen ja sen 
arvioinnin merkityksen, missä määrin 
määräaikaisten turvallisuusarviointien 
soveltamisalaa olisi laajennettava; toistaa, 
että rajat ylittävää yhteistyötä on 
tehostettava ja että turvallisuusarviointeja 
koskevia parhaita käytänteitä on 
vaihdettava;

22. ottaa huomioon tiiviissä yhteistyössä 
ydinturvallisuusviranomaisten kanssa 
toteutetun suositusten täytäntöönpanon 
merkityksen ja sen arvioinnin merkityksen, 
missä määrin määräaikaisten 
turvallisuusarviointien soveltamisalaa olisi 
laajennettava; toistaa, että rajat ylittävää 
yhteistyötä on tehostettava ja että 
turvallisuusarviointeja koskevia parhaita 
käytänteitä on vaihdettava;

Or. en

Tarkistus 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. ottaa huomioon suositusten 
täytäntöönpanon merkityksen ja sen 
arvioinnin merkityksen, missä määrin 
määräaikaisten turvallisuusarviointien 
soveltamisalaa olisi laajennettava; toistaa, 
että rajat ylittävää yhteistyötä on 
tehostettava ja että turvallisuusarviointeja 
koskevia parhaita käytänteitä on 
vaihdettava;

22. ottaa huomioon tiiviissä yhteistyössä 
ydinturvallisuusviranomaisten kanssa 
toteutetun suositusten täytäntöönpanon 
merkityksen ja sen arvioinnin merkityksen, 
missä määrin määräaikaisten 
turvallisuusarviointien soveltamisalaa olisi 
laajennettava; toistaa, että rajat ylittävää 
yhteistyötä on tehostettava ja että 
turvallisuusarviointeja koskevia parhaita 
käytänteitä on vaihdettava;

Or. en
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Tarkistus 146
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. jäsenvaltioiden on yhteisön kanssa 
edistettävä sopivaa tiedotusta ja 
tietoisuuden lisäämistä, jotta kansalaiset 
saavat tietoa stressitestien 
tarpeellisuudesta ja hyödyistä;

Or. en

Tarkistus 147
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevaa lainsäädäntöä; pyytää tässä 
yhteydessä, että komissio esittää mainitun 
ehdotuksen vuoden 2013 loppuun 
mennessä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 148
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
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pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä;

pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä, jotta jäsenvaltiot ja 
EU:n naapurimaat pakotetaan panemaan 
täytäntöön ydinvoimalaoperaattorien ja 
ydinjätteen käyttöluvan haltijoiden 
kolmannen osapuolen täysi vastuu 
onnettomuuksista ja pitkän aikavälin 
jätehuollosta suhteessa näiden toimien 
aiheuttamiin vahinkoihin mukaan lukien 
maa-, vesi- ja meriympäristölle aiheutuvat 
vahingot;

Or. en

Tarkistus 149
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä;

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään ehdotukseensa täyden 
vastuun onnettomuuksista ja pitkän 
aikavälin jätehuollosta suhteessa näiden 
toimien aiheuttamiin vahinkoihin 
mukaan lukien maa-, vesi- ja 
meriympäristölle aiheutuvat vahingot;

Or. en

Tarkistus 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä;

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
korostaa, että ydinvoimalaoperaattorien ja 
jätteen käyttöluvan haltijoiden olisi oltava 
täysimääräisesti vakuutettuja ja että 
operaattorien ja käyttöluvan haltijoiden 
olisi katettava kaikki 
vakuutuskustannukset sekä 
onnettomuuksien ihmisille ja ympäristölle 
aiheuttamiin vahinkoihin liittyvät 
korvausvastuut ja kustannukset, ja pyytää 
tässä yhteydessä, että komissio esittää 
mainitun ehdotuksen vuoden 2013 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 151
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä;

23. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission aikomusta ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevia lainsäädäntö- ja muita välineitä; 
muistuttaa, että ydinalan 
siviilioikeudelliseen korvausvastuuseen 
sovelletaan kansainvälisiä sopimuksia 
(Pariisin ja Wienin yleissopimuksia);

Or. en

Tarkistus 152
Henri Weber
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevaa lainsäädäntöä; pyytää tässä 
yhteydessä, että komissio esittää mainitun 
ehdotuksen vuoden 2013 loppuun 
mennessä;

23. ottaa huomioon komission 
aikomuksen ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevia lainsäädännöllisiä ja muita kuin 
lainsäädännöllisiä välineitä; muistuttaa, 
että vahingonkorvausvastuu ydinvoiman 
alalla perustuu kansainvälisiin 
sopimuksiin (Pariisin ja Wienin 
yleissopimukset);

Or. fr

Tarkistus 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevaa lainsäädäntöä; pyytää tässä 
yhteydessä, että komissio esittää mainitun 
ehdotuksen vuoden 2013 loppuun 
mennessä;

23. ottaa huomioon komission 
aikomuksen ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevia lainsäädäntö- ja muita välineitä; 
muistuttaa, että ydinalan 
siviilioikeudelliseen korvausvastuuseen 
sovelletaan kansainvälisiä sopimuksia 
(Pariisin ja Wienin yleissopimuksia) ja 
siksi on harkittava huolellisesti 
Euratomin välineen mahdollista 
lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevaa lainsäädäntöä; pyytää tässä 
yhteydessä, että komissio esittää mainitun 
ehdotuksen vuoden 2013 loppuun 
mennessä;

23. ottaa huomioon komission 
aikomuksen ehdottaa ydinalan 
vakuutussuojaa ja korvausvastuuta 
koskevia lainsäädäntö- ja muita välineitä 
vuoden 2013 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 155
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; 
pyytää tässä yhteydessä, että komissio 
esittää mainitun ehdotuksen vuoden 2013 
loppuun mennessä;

23. pitää myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa sitovaa
lainsäädäntöä; pyytää tässä yhteydessä, että 
komissio esittää mainitun ehdotuksen 
vuoden 2013 loppuun mennessä;

Or. de

Tarkistus 156
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
käsittelemään ydinvoimaa samoin kuin 
mitä tahansa muuta energialähdettä 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti, koska kyse on 
demokratiasta, Euroopan parlamentin 
osallistumisesta, avoimuudesta ja yleisön 
täydestä oikeudesta saada tietoa; pyytää 
siksi kumoamaan Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen;

Or. en

Tarkistus 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. muistuttaa, että ydinvoima on 
energialähde, ja kehottaa siksi EU:ta ja 
jäsenvaltioita suhtautumaan 
ydinenergiaan samalla tavalla kuin 
muihin EU:n toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisiin energialähteisiin;

Or. en

Tarkistus 158
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
Euroopan parlamentin ottamisen tiiviisti 
mukaan Euroopan 
atominenergiayhteisön 
perustamissopimuksen (Euratom-
sopimus) puitteissa päätettyihin toimiin;

Or. fr
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Tarkistus 159
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. vaatii, että seuraavalla 
tarkastelukierroksella Euratomin 
perustamissopimus sulautetaan Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
yhdistetään normaaliin 
lainsäätämisjärjestykseen;

Or. de

Tarkistus 160
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. pyytää komissiota erottamaan 
energiapoliittiset toimintonsa, myös 
ydinvoiman edistämisen, turvallisuuteen 
liittyvistä toiminnoistaan; pyytää, että 
jälkimmäinen olisi ympäristöasioiden 
pääosaston sekä terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosaston vastuulla;

Or. en

Tarkistus 161
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman komissiolle.

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 
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Eurooppa-neuvostolle ja jäsenvaltioiden 
parlamenteille.

Or. fr


