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15.6.2011 A7-0214/138 

Tarkistus  138 

Romana Jordan Cizelj 

PPE-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 

16 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Uudelleenarviointi 

 Komissio toimittaa viimeistään kahden 

vuoden kuluttua 16 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettujen jäsenvaltioiden 

vertaisarviointien jälkeen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 

jossa keskitytään käytetyn 

ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 

huollon konseptin ja 4 artiklan 

3 kohdassa säädettyjen vientisäännösten 

uudelleenarviointiin. Tässä arvioinnissa 

on alan tutkimustulosten ja uuden 

tieteellisen tietämyksen valossa käsiteltävä 

erityisesti jätteen sijoituksen 

purkamismahdollisuutta ja jätteen 

siirtomahdollisuutta sen jälkeen, kun jäte 

on sijoitettu loppusijoituspaikkaan. 

Kertomusta seuraa tarvittaessa tämän 

direktiivin tarkistaminen käytetyn 

ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 

huoltoa koskevan uusimman teknisen 

tietämyksen valossa. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/139 

Tarkistus  139 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-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 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 

omasta energialähteiden valikoimastaan, 

kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 

jätettä riippumatta siitä, onko niillä 

ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 

syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon 

liittyvistä toiminnoista, kuten 

ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 

polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 

syntyy myös muista toiminnoista, kuten 

radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 

sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 

ja teollisuudessa. 

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 

omasta energialähteiden valikoimastaan, 

kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 

jätettä riippumatta siitä, onko niillä 

ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 

syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon 

liittyvistä toiminnoista, kuten 

ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 

polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 

syntyy myös muista toiminnoista, kuten 

radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 

sovelluksista sotilasalalla, lääketieteessä, 

tutkimuksessa ja teollisuudessa. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/140 

Tarkistus  140 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-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 – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 

vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 

loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 

syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 

toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa. 

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 

vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 

loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 

syntyy siviili- tai sotilastoiminnoista tai 

sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen 

puitteissa. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/141 

Tarkistus  141 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-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 – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Tätä direktiiviä ei sovelleta 

hyväksyttyihin päästöihin. 

(3) Tätä direktiiviä sovelletaan myös 

hyväksyttyihin päästöihin, erityisesti 

turvallisuuden ja ympäristöä ja terveyttä 

koskevien vaikutusten ja sääntelyn osalta. 

Toimivaltaisen viranomaisen on 

säännöllisesti tarkasteltava hyväksyntää 

ja saatettava päätös tarvittaessa ajan 

tasalle. 

Or. en 



 

AM\870606FI.doc  PE465.682v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.6.2011 A7-0214/142 

Tarkistus  142 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-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 – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) 'radioaktiivisen jätteen huollolla' 

kaikkia toimia, jotka koskevat 

radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 

käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 

loppusijoitusta, lukuun ottamatta 

kuljetusta laitosalueen ulkopuolella; 

(7) 'radioaktiivisen jätteen huollolla' 

kaikkia toimia, jotka koskevat 

radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 

käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 

loppusijoitusta, mukaan lukien kuljetus 

laitosalueen ulkopuolella; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/143 

Tarkistus  143 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-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 – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) 'käytetyllä (ydin)polttoaineella' 

ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 

reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 

sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan pitää 

joko käyttökelpoisena resurssina, joka 

soveltuu jälleenkäsiteltäväksi, tai sitä 

voidaan pitää radioaktiivisena jätteenä, 

joka on loppusijoitettava; 

(10) 'käytetyllä (ydin)polttoaineella' 

ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 

reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 

sieltä; käytettyä polttoainetta pidetään 

loppusijoitusta varten korvamerkittynä 

radioaktiivisena jätteenä; 

Or. en 

 

 

 


