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15.6.2011 A7-0214/144 

Tarkistus  144 

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 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d a) vältetään työntekijöiden ja väestön 

altistuminen käytetystä ydinpolttoaineesta 

ja radioaktiivisesta jätteestä lähtöisin 

olevalle säteilylle. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/145 

Tarkistus  145 

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 

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. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/146 

Tarkistus  146 

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 

7 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Merkinnät ja asiakirjat 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

luvanhaltijat merkitsevät säiliöt ja laativat 

käytettyä polttoainetta ja radioaktiivista 

jätettä koskevat loppusijoitusasiakirjat 

säänkestävällä tavalla. Asiakirjoista on 

käytävä ilmi säilytettävän materiaalin 

kemiallinen, toksikologinen ja 

radiologinen koostumus ja olomuoto 

(kiinteä, nestemäinen vai kaasumainen). 

Or. en 

Perustelu 

Tulevien sukupolvien on tiedettävä, sisältävätkö säiliöt arvokkaita raaka-aineita vai 

vaarallisia aineita. 
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15.6.2011 A7-0214/147 

Tarkistus  147 

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 

12 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla  

 Tuomioistuinvalvonta 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikilla oikeushenkilöillä ja luonnollisilla 

henkilöillä on oikeus saattaa asia 

tuomioistuimen tutkittavaksi. Lisäksi 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikilla oikeushenkilöillä ja luonnollisilla 

henkilöillä on mahdollisuus käynnistää 

hallinnollisia tai oikeudellisia 

menettelyjä, joilla toimivaltaisten 

valvontaviranomaisten toimintaa tai 

laiminlyöntejä voidaan arvioida. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/148 

Tarkistus  148 

Sabine Wils 

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 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 

tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 

radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 

päätöksentekoprosessiin. 

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

väestölle annetaan mahdollisuus osallistua 

tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja 

radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 

päätöksentekoprosessiin varhaisessa 

vaiheessa, kun kaikki vaihtoehdot ovat 

vielä mahdollisia ja yleisön 

osallistuminen voi olla tehokasta. 

Or. en 

 

 

 


