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16.10.2013 A7-0303/143 

Tarkistus  143 

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 – 3 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) varmistettava, että 65 artiklassa 

tarkoitettujen toimintojen annosarvioita 

tehdään mahdollisimman realistisesti 

väestön vertailuryhmille;  

(a) varmistettava, että 65 artiklassa 

tarkoitettujen toimintojen annosarvioita 

tehdään mahdollisimman realistisesti 

väestön vertailuryhmille huolehtien siitä, 

ettei riskitasoa aliarvioida, jos altistuksen 

muuttujia muutetaan; 

Or. en 
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   A7-0303/144 

Tarkistus  144 

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 

98 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytettävissä on asianmukaisesti 

rahoitettuja vastuullisia yrityksiä 

voidakseen kattaa ydinonnettomuudesta 

aiheutuvat suorat ja välilliset 

kustannukset, hallita hätätilannevaihetta, 

toteuttaa korjaavia toimenpiteitä, korvata 

kaikki aineelliset ja aineettomat vahingot 

sekä suoriutua taloudelle, etenkin 

maataloudelle ja matkailulle, aiheutuvista 

kielteisistä vaikutuksista. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Tarkistus  145 

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 

Liite VI – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) valvonnasta vapautetusta toiminnasta 

tai vaatimuksista vapautetuista 

radioaktiivisista materiaaleista koko 

väestölle aiheutuvat säteilyriskit ovat niin 

vähäiset, että ne eivät aiheuta 

sääntelytarvetta; ja 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Tarkistus  146 

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 

Liite VI – 3 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  a b) valvonnasta tai vaatimusten 

noudattamisesta vapauttamista koskevien 

päätösten yksilöille ja koko väestölle 

yhdessä aiheuttamat säteilyriskit ovat niin 

vähäiset, että ne eivät aiheuta 

sääntelytarvetta; ja 

Or. en 

 

 


