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15.6.2011 A7-0214/129 

Tarkistus  129 

Fiona Hall 

ALDE-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 on 

loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 

se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 

kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 

sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. 

Radioaktiivisen jätteen vienti Euroopan 

unionin ulkopuolelle on kiellettyä. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/130 

Tarkistus  130 

Fiona Hall 

ALDE-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) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että osana lupahakemusta radioaktiivisen 

jätteen huoltotoiminnon tai 

loppusijoituslaitoksen toiminnan 

harjoittamiselle EU:n alueella laaditaan 

turvallisuusarvio ja sitä tukeva 

turvallisuusarviointi ja että ne saatetaan 

tarpeen mukaan ajan tasalle toiminnon 

tai laitoksen olemassaolon aikana. 

Turvallisuusarvion ja sitä tukevien 

turvallisuusarviointien on katettava 

käytetyn polttoaineen altaiden, 

varastointilaitoksen tai 

loppusijoituslaitoksen sijoituspaikan 

valinta, suunnittelu, rakentaminen, 

toiminta ja sulkeminen sekä sulkemisen 

jälkeinen pitkän aikavälin turvallisuus, 

myös passiivisin keinoin, ja niissä on 

kuvattava kaikki laitoksen 

sijoituspaikkaan liittyvät 

turvallisuusnäkökohdat, laitoksen 

suunnittelu, väliaikaiseen varastointiin 

käytetyt jäähdytysaltaat, joissa olevan 

käytetyn polttoaineen määrästä on 

raportoitava säännöllisesti, laitoksen tai 

sen osien käytöstäpoisto sekä laitoksen 

johdon toteuttamat valvontatoimenpiteet 

ja viranomaisten valvontatoimet. 

Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan 

turvallisuusarviointiin on sisällyttävä 

arviointi, joka koskee työntekijöiden ja 
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myös alihankkijoiden palveluksessa 

olevien työntekijöiden terveyttä ja 

turvallisuutta sekä laitoksen turvalliseen 

toimintaan kaikkina aikoina tarvittavan 

henkilöstön pätevyystasoa ja lukumäärää, 

jotta toimiin voidaan ryhtyä 

onnettomuuden sattuessa. 

 Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 

turvallisuusarvioinnin on osoitettava 

taatun suojelun taso ja annettava 

toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 

muille asianomaisille tahoille takeet siitä, 

että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. 

Turvallisuusarvio ja sitä tukeva 

turvallisuusarviointi on annettava 

toimivaltaisen valvontaviranomaisen 

hyväksyttäviksi. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/131 

Tarkistus  131 

Edit Herczog, Kathleen van Brempt 

S&D-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 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (4 a) Koska Euratomin 

perustamissopimuksessa tai Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyssä 

sopimuksessa ei anneta parlamentille 

yhteispäätöstoimivaltaa ydinasioissa, on 

olennaisen tärkeää, että ydinalaa 

koskevalle uudelle lainsäädännölle 

löydetään uusi oikeusperusta. 

Or. en 



 

AM\870602FI.doc  PE465.682v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/132 

Tarkistus  132 

Edit Herczog, Judith A. Merkies 

S&D-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 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 

lukien jätteeksi katsottu käytetty 

ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 

se on eristettävä ihmisistä ja 

elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 

erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 

järjestelyjä ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 

säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 

loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 

sen huollon viimeisenä vaiheena. 

Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 

pitkäaikainen varastointi, on vain 

väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 

loppusijoitukselle. 

(27) Radioaktiivinen jäte, mukaan lukien 

jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine, 

on pakattava asianmukaisesti, sen 

leviäminen on estettävä ja se on eristettävä 

ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi 

ajaksi. Sen erityisluonne 

(radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä 

ihmisten terveyden ja ympäristön 

suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 

aiheuttamilta vaaroilta, kuten 

loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 

sen huollon viimeisenä vaiheena, niin että 

palauttamisperiaatteen mukaisesti 

mahdollistetaan jätteen siirto 

myöhemmin. Radioaktiivisen jätteen 

varastointi, myös pitkäaikainen varastointi, 

on vain väliaikainen ratkaisu. 

Or. en 

 

 


