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16.10.2013 A7-0303/133 

Tarkistus  133 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

perusnormit työntekijöiden, väestön, 

potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 

tarkoituksissa säteilylle altistuvien 

henkilöiden terveyden suojelemiseksi 

ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 

ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 

perusnormit yhdenmukaisesti täytäntöön. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

perusnormit työntekijöiden, väestön, 

potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 

tarkoituksissa säteilylle altistuvien 

henkilöiden terveyden suojelemiseksi 

ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 

ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 

perusnormit täytäntöön, tämän estämättä 

jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

vahvistamasta turvallisuutta koskevia 

perusnormeja, jotka ovat tässä 

direktiivissä esitettyjä normeja tiukempia. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Tarkistus  134 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 14 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) ’vallitsevalla altistuksella’ 

altistustilannetta, joka on jo olemassa, kun 

päätös sen valvonnasta on tehtävä, ja joka 

ei edellytä tai ei enää edellytä kiireellisiä 

toimenpiteitä; 

(14) ’vallitsevalla luonnollisella 

altistuksella’ ionisoivan säteilyn 

luonnollisiin lähteisiin liittyvää 

altistustilannetta, joka on jo olemassa, kun 

päätös sen valvonnasta on tehtävä; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Tarkistus  135 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 14 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) ’vallitsevalla ihmisen toiminnan 

aiheuttamalla altistuksella’ 

altistustilannetta, joka aiheutuu pitkältä 

ajalta jääneestä kontaminaatiosta, joka 

liittyy vaaratilanteeseen, 

sääntelemättömään toimintaan tai 

toimintoon, jonka osalta ei ole enää 

oikeudellista vastuuvelvollisuutta ja jota 

ei voida hallita suunnitellun 

altistustilanteen tavoin; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Tarkistus  136 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 57 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(57) ’kulutustuotteella’ laitetta tai 

tehdasvalmisteista esinettä, johon on 

tarkoituksellisesti sisällytetty 

radionuklideja tai jossa niitä on 

muodostettu aktivaatiolla, tai joka 

muodostaa ionisoivaa säteilyä, ja jota 

voidaan myydä tai saattaa yleiseen 

kulutukseen ilman erityistä 

myynninjälkeistä tarkkailua tai 

viranomaisvalvontaa; 

(57) ’vapautetulla tuotteella’ laitetta tai 

tehdasvalmisteista esinettä, johon on 

tarkoituksellisesti sisällytetty 

radionuklideja tai jossa niitä on 

muodostettu aktivaatiolla, tai joka 

muodostaa ionisoivaa säteilyä, ja jota 

voidaan myydä tai saattaa asiasta perillä 

olevien ammattilaisten käyttöön ilman 

erityistä myynninjälkeistä tarkkailua tai 

viranomaisvalvontaa; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Tarkistus  137 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Työperäisen altistuksen efektiivinen annos 

ei saa ylittää 20 mSv:iä minkään yhden 

vuoden aikana. Erikoisolosuhteissa tai 

tietyissä, kansallisessa lainsäädännössä 

määritellyissä altistustilanteissa voidaan 

kuitenkin sallia yhtenä vuonna korkeampi 

efektiivinen vuosiannos, enintään 50 mSv, 

edellyttäen, ettei minkään peräkkäisten 

viiden vuoden keskimääräinen annos ylitä 

20 mSv:iä vuodessa. 

Sisäisestä ja ulkoisesta säteilystä 

aiheutuvan työperäisen altistuksen 

efektiivinen annos ei saa ylittää 6 mSv:iä 

minkään yhden vuoden aikana. 

Jäsenvaltiot voivat asettaa korkeampia 

altistumisrajoja siirtymäaikana, joka on 

enintään viisi vuotta tämän direktiivin 

voimaantulosta, edellyttäen, että 

kokonaisannos on enintään 60 mSv viiden 

peräkkäisen vuoden aikana ja että se ei 

ylitä 15 mSv:iä minkään näiden viiden 

vuoden aikana. 

 Erikoisolosuhteissa tai tietyissä, 

kansallisessa lainsäädännössä 

määritellyissä altistustilanteissa voidaan 

kuitenkin sallia yhtenä vuonna korkeampi 

ulkoisesta säteilystä aiheutuva 

vuosiannos, enintään 20 mSv, edellyttäen, 

ettei minkään peräkkäisten viiden vuoden 

keskimääräinen annos ylitä 6 mSv:iä 

vuodessa. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Tarkistus  138 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 

ylittää 20 mSv vuodessa tai tapauksen 

mukaan samaa arvoa, joka on säädetty 

efektiivisen annoksen rajalle; 

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 

ylittää 15 mSv vuodessa tai tapauksen 

mukaan samaa arvoa, joka on säädetty 

efektiivisen annoksen rajalle; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

 

16.10.2013 A7-0303/139 

Tarkistus  139 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) toiminnot, joissa työntekijät voivat 

saada vuodessa yli 6 mSv:n efektiivisen 

annoksen normaalitoiminnassa ja 

tavanomaisissa työolosuhteissa; 

(e) toiminnot, joissa työntekijät voivat 

saada vuodessa yli 2 mSv:n efektiivisen 

annoksen normaalitoiminnassa ja 

tavanomaisissa työolosuhteissa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

 

16.10.2013 A7-0303/140 

Tarkistus  140 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

53 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on 103 artiklassa 

tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa 

vahvistettava sisäilman radonpitoisuuksille 

kansalliset vertailutasot. Nämä 

vertailutasot eivät saa työpaikoilla ylittää 

vuodessa keskimäärin arvoa 1 000 Bq m
-3
. 

1. Jäsenvaltioiden on 103 artiklassa 

tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa 

vahvistettava sisäilman radonpitoisuuksille 

kansalliset vertailutasot. Nämä 

vertailutasot eivät saa työpaikoilla ylittää 

vuodessa keskimäärin arvoa 200 Bq m
-3
. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Tarkistus  141 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

altistumisen vaaran suuruuteen perustuva 

järjestelmä suunnitelluista altistustilanteista 

aiheutuvien väestön henkilökohtaisten 

annosten arvioimiseksi. 

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

altistumisen vaaran suuruuteen perustuva 

järjestelmä suunnitelluista altistustilanteista 

aiheutuvien väestön henkilökohtaisten ja 

kollektiivisten annosten arvioimiseksi. 

Arvioitaessa annosrajojen noudattamista 

on otettava huomioon vallitsevien ihmisen 

toiminnan aiheuttamien altistusten osuus. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Tarkistus  142 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojeleminen 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 

selvitettävä, missä toiminnoissa väestön 

henkilökohtaisten annosten realistinen 

arviointi on tehtävä. Muista toiminnoista 

jäsenvaltio voi edellyttää ainoastaan 

seulovaa arviointia, jossa esitetään yleisiä 

tietoja. 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 

selvitettävä, missä toiminnoissa väestön 

henkilökohtaisten annosten realistinen 

arviointi on tehtävä. Muista toiminnoista 

jäsenvaltio voi edellyttää ainoastaan 

seulovaa arviointia, jossa esitetään yleisiä 

tietoja. Kummassakin tapauksessa 

jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 

ettei arvioinneissa aliarvioida henkilöiden 

altistumista eikä altistuvien henkilöiden 

määrää. 

Or. en 

 

 


