
 

AM\870790FI.doc  PE465.682v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

15.6.2011 A7-0214/114 

Tarkistus  114 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 

myös käytettyä ydinpolttoainetta. 

Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 

polttoainekiertoa koskevan 

toimintamallinsa eli ne voivat pitää 

käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 

resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, 

tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä. 

Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 

niiden olisi otettava huomioon 

jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-

aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 

käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. 

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 

myös käytettyä ydinpolttoainetta. 

Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 

polttoainekiertoa koskevan 

toimintamallinsa eli ne voivat 

jälleenkäsitellä käytetyn ydinpolttoaineen 

tai loppusijoittaa sen. Valitsemastaan 

vaihtoehdosta huolimatta niiden olisi 

otettava huomioon jälleenkäsittelyssä 

erotetun korkea-aktiivisen jätteen tai 

käytetyn ydinpolttoaineen loppuvarastointi 

tai loppusijoitus. 

Or. en 



 

AM\870790FI.doc  PE465.682v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/115 

Tarkistus  115 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Käytetyn polttoaineen varastointi 

altaissa on mahdollinen ympäristön 

radioaktiivisuuden lähde, etenkin jos 

jäähdytysaltaat ei enää kateta. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/116 

Tarkistus  116 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tätä direktiiviä ei sovelleta 

kaivannaisteollisuuden mahdollisesti 

radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat 

direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan. 

(2) Tätä direktiiviä sovelletaan myös 

kaivannaisteollisuuden mahdollisesti 

radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat 

direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/117 

Tarkistus  117 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) 'radioaktiivisella jätteellä' sellaista 

kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 

muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 

jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 

henkilö tai oikeushenkilö, jonka 

päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei näe 

mitään jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 

valvontaviranomainen valvoo 

radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 

lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 

mukaisesti; 

(6) 'radioaktiivisella jätteellä' 

kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 

muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 

mukaan luettuna käytetty ydinpolttoaine; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/118 

Tarkistus  118 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 

ydinpolttoaineen vieminen kolmansiin 

maihin on kiellettävä. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/119 

Tarkistus  119 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 

kuin on käytännössä mahdollista sekä 

aktiivisuuden että määrän suhteen, 

soveltamalla asianmukaisia 

suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 

käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 

tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 

uudelleenkäyttö; 

(a) radioaktiivista jätettä syntyy 

ehdottomasti niin vähän kuin on 

mahdollista sekä aktiivisuuden että määrän 

suhteen, käyttämällä muita vaihtoehtoja, 

jos taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja on 

olemassa, välttämällä jälleenkäsittelyä ja 

oksidisekoituspolttoaineen käyttöä sekä 

soveltamalla käytöstäpoistokäytäntöjä; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/120 

Tarkistus  120 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) kaikki käytetty ydinpolttoaine 

siirretään altaista kuiviin varastoihin; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/121 

Tarkistus  121 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 

radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 

myös pitkällä aikavälillä. 

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 

radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti 

niin kauan kuin ne ovat vaarallisia 

ihmisille ja ympäristölle; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/122 

Tarkistus  122 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d a) vältetään työntekijöiden, yleisön ja 

ympäristön altistumista käytetylle 

ydinpolttoaineelle ja radioaktiiviselle 

jätteelle. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/123 

Tarkistus  123 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Radioaktiivinen jäte on 

loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 

se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 

kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 

sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. 

(3) Radioaktiivinen jäte ja käytetty 

ydinpolttoaine on loppusijoitettava siinä 

jäsenvaltiossa, jossa ne ovat syntyneet, 

paitsi jos jäsenvaltioiden, jotka eivät 

harjoita mitään ydinpolttoaineisiin 

liittyvää toimintaa, kesken on sovittu 

yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien 

loppusijoituslaitosten käytöstä pienten 

määrien osalta. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/124 

Tarkistus  124 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) On kiellettävä ydinjätelaitosten 

sijoittaminen maanjäristysalueille tai 

rannikkoalueille, joilla on merkittävä 

merenpinnan kohoamisen tai tsunamin 

riski. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/125 

Tarkistus  125 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisella 

valvontaviranomaisella on valtuudet 

keskeyttää toiminta silloin, kun sen 

turvallisuutta ei voida taata. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/126 

Tarkistus  126 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 

turvallisuusarvioinnin on osoitettava 

toteutetun suojelun taso ja annettava 

toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 

muille asianomaisille tahoille takeet siitä, 

että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/127 

Tarkistus  127 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

luvanhaltijoilla on täysi 

vahingonkorvausvastuu onnettomuuksista 

ja radioaktiivisen jätteen pitkäaikaisesta 

huollosta aiheutuvista vahingoista, 

mukaan lukien maa-, vesi- ja 

meriympäristölle aiheutuvat vahingot. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/128 

Tarkistus  128 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte 

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

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 

ratkaisut jätteen syntymisestä sen 

loppusijoitukseen; 

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 

ratkaisut jätteen syntymisestä sen 

varastointiin tai loppusijoitukseen. 

Etusijalle asetetaan vanhat radioaktiiviset 

jätteet ja välivarastointialtaisiin varastoitu 

käytetty ydinpolttoaine; 

Or. en 

 

 


