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15.6.2011 A7-0214/133 

Tarkistus  133 

Edit Herczog, Anni Podimata 

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 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (27 a) Fukushiman onnettomuus osoitti 

radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen 

vaarat, ja vastaavia onnettomuuksia voi 

tapahtua nykyisissä tai tulevissa 

ydinlaitoksissa unionin alueella ja 

unionin naapurimaissa, joissa on suuri 

maanjäristys- ja tsunamiriski, kuten 

Turkin Akkuyussa. Unionin olisi 

ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin 

radioaktiivisen jätteen loppusijoituksen 

estämiseksi tällaisille alueille. 

Or. en 



 

AM\870604FI.doc  PE465.682v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/134 

Tarkistus  134 

Edit Herczog 

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 

3 artikla – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) 'radioaktiivisella jätteellä' sellaista 

kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 

muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 

jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 

henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen 

jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään 

jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 

valvontaviranomainen valvoo 

radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 

lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 

mukaisesti; 

(6) 'radioaktiivisella jätteellä' sellaista 

kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 

muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, 

jonka määrä on karsittu teknologisesti 

mahdollisimman vähiin ja jolle jäsenvaltio 

tai sellainen luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö, jonka päätöksen jäsenvaltio 

hyväksyy, ei näe mitään jatkokäyttöä ja 

jota toimivaltainen valvontaviranomainen 

valvoo radioaktiivisena jätteenä 

jäsenvaltion lainsäädäntö- ja 

sääntelykehyksen mukaisesti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/135 

Tarkistus  135 

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 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Koska käytetyn polttoaineen 

sijoittaminen varsinkin avoimiin altaisiin 

on erittäin riskialtista, käytetty polttoaine 

olisi siirrettävä altaista kuivavarastoon 

mahdollisimman pian.  Ensimmäiseksi 

olisi siirrettävä vanhin käytetty polttoaine. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/136 

Tarkistus  136 

Edit Herczog 

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 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Radioaktiivisen jätteen vienti 

kolmansiin maihin on kielletty. Käytettyä 

polttoainetta saa siirtää EU:n 

ulkopuolelle vain sillä ehdolla, että se 

tuodaan kierrätyksen jälkeen takaisin 

EU:hun. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/137 

Tarkistus  137 

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 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Toimivaltainen 

valvontaviranomainen voi määrätä tietyt 

toiminnot lopetettaviksi, jos arviointi on 

osoittanut, että ne eivät ole turvallisia. 

Kaikki toimivaltaisen 

valvontaviranomaisen suorittamat 

arvioinnit on julkistettava. 

Or. en 

 

 

 


