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YDINENERGIA

Ydinvoimalat tuottavat nykyisin noin kolmanneksen EU:ssa kulutetusta sähköstä ja
14 prosenttia kulutetusta energiasta. Ydinenergia on fossiilisten polttoaineiden vähähiilinen
vaihtoehto, ja se on tärkeä osa monien jäsenvaltioiden energiantuotantoa. Ydinenergia
on kuitenkin ollut hyvin kiistelty aihe Tšernobylissä vuonna 1986 ja Fukushimassa
Japanissa vuonna 2011 tapahtuneiden ydinonnettomuuksien vuoksi. Painetta ydinvoimasta
luopumiseen Euroopassa ovat lisänneet Saksan päätös luopua vaiheittain ydinenergian
käytöstä vuoteen 2020 mennessä sekä kahden belgialaisen reaktorin tilapäinen sulkeminen
sen jälkeen, kun niiden reaktoriastioissa havaittiin halkeamia. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin
itse vastuussa siitä, käyttävätkö ne ydinvoimaa. EU-tason toimia on silti tehostettu, jotta
voidaan parantaa ydinvoimaloiden turvallisuutta ja varmistaa ydinjätteen turvallinen käsittely
ja hävittäminen.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (Euratomin perustamissopimus) 40–
52 artikla (investoinnit, yhteisyritykset ja hankinta) ja 92–99 artikla (ydinalan yhteismarkkinat)

TAVOITTEET

Perinteistä energiaa ei ollut tarpeeksi saatavilla 1950-luvulla, joten yhteisön kuusi
perustajavaltiota pitivät ydinenergiaa keinona päästä energiaomavaraisuuteen. Koska yksittäiset
valtiot eivät kyenneet kattamaan ydinenergian kustannuksia, perustajavaltiot muodostivat
yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom). Euratomin perustamissopimuksen
yleisenä tavoitteena on edistää ydinteollisuuden muodostamista ja kehittämistä Euroopassa,
varmistaa kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus hyötyä atomienergian kehittymisestä ja
taata toimitusvarmuus. Samalla perustamissopimuksella varmistetaan väestön turvallisuuden
korkea taso ja estetään siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinmateriaalien siirtäminen
käytettäviksi sotilaallisiin tarkoituksiin. Euratomin toimivalta koskeekin vain rauhanomaisiin
siviilitarkoituksiin käytettävää ydinenergiaa.

SAAVUTUKSET

A. Säteilysuojelu
Ionisoivalle säteilylle altistuminen aiheuttaa merkittävän vaaran koko väestön ja erityisesti
lääketieteen, teollisuuden ja ydinalan työntekijöiden terveydelle ja myös ympäristölle. EU
on antanut ajan mittaan säteilysuojelua koskevaa lainsäädäntöä, jota on hiljattain päivitetty
ja yksinkertaistettu. Tämä oli tarpeen, koska lainsäädäntö ei vastannut täysin tieteen
kehitystä eikä ollut yhdenmukaista. Lisäksi lainsäädännössä ei käsitelty kattavasti luonnollisia
säteilylähteitä eikä ympäristönsuojelua. Neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom (annettu
13.5.1996) vahvistettiin perusnormit työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Komissio julkaisi toukokuussa 2012 ehdotuksen uudeksi
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direktiiviksi perusnormien päivittämisestä (COM(2012)0242). Neuvosto hyväksyi ehdotuksen
vuoden 2013 lopussa parlamenttia kuultuaan[1]. Ehdotuksella yksinkertaistetaan unionin
lainsäädäntöä, sillä se korvaa viisi direktiiviä, ja siinä otetaan käyttöön sitovia vaatimuksia,
jotka koskevat sisäilman radonille altistukselta suojaamista, rakennusmateriaalien käyttöä
ja ydinlaitosten radioaktiivisten päästöjen ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi neuvosto
hyväksyi vuonna 2013 komission maaliskuussa 2012 antaman erillisen ehdotuksen direktiiviksi
vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta
(COM(2012)0147) sen jälkeen kun parlamentti[2] oli hyväksynyt sen.
Komission vuonna 2010 antama ehdotus neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja
rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai
muun säteilytilan jälkeen (COM(2010)0184) odottaa yhä lopullista päätöstä. Parlamentti
on hyväksynyt säädöksen muutetun version[3], joka perustuu neuvoston kanssa tehtyyn
kompromissiin.
B. Radioaktiivisten aineiden ja jätteen kuljettaminen
Neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 1493/93 (annettu 8.6.1993) otettiin käyttöön yhteisön
järjestelmä jäsenvaltioiden välillä tehtäviä radioaktiivisten aineiden siirtoja varten. Asetuksella
varmistettiin, että toimivaltaiset viranomaiset saavat yhtä paljon säteilysuojelua koskevia tietoja
kuin ennen vuotta 1993, jolloin rajatarkastuksia vielä tehtiin. Komissio julkaisi vuonna 2012
ehdotuksen asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän
perustamisesta (COM(2012)0561). Asetuksella korvataan jäsenvaltioiden ilmoitus- ja
lupajärjestelmät turvallisuutta koskevista perusnormeista annetun neuvoston direktiivin 96/29/
Euratom täytäntöönpanossa.
EU:ssa otettiin vuonna 1992 käyttöön ennakkolupajärjestelmä radioaktiivisen jätteen siirtoja
varten. Järjestelmää muutettiin merkittävästi vuonna 2006. Neuvoston direktiivillä 2006/117/
Euratom (annettu 20.11.2006) radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen
valvonnasta ja tarkkailusta pyritään varmistamaan, että väestöä suojellaan riittävästi
tällaisten siirtojen yhteydessä. Direktiivissä vahvistetaan tiukkoja perusteita, määritelmiä
ja menettelyjä, joita on sovellettava siirrettäessä radioaktiivista jätettä ja käytettyä
ydinpolttoainetta unionin jäsenvaltioiden välillä tai unioniin ja unionista. Komissio julkaisi
huhtikuussa 2013 ensimmäisen kertomuksensa vuoden 2006 direktiivin soveltamisesta
jäsenvaltioissa vuosina 2008–2011.
C. Jätehuolto
EU:n lainsäädäntökehys ydinjätehuollosta Euroopassa luotiin, kun vuonna 2011 annettiin
neuvoston direktiivi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa varten
(2011/70/Euratom). Direktiivi kattaa kansallisten huolto- ja loppusijoitusohjelmien tiiviin
seuraamisen ja oikeudellisesti sitovat turvallisuusvaatimukset. Jäsenvaltioiden on toimitettava
kertomus kansallisten ohjelmiensa täytäntöönpanosta ensimmäisen kerran vuonna 2015.
D. Ydinmateriaalien suojatoimet
Ajan mittaan on hyväksytty ja muutettu useita säädöksiä, joiden tarkoituksena on
luoda suojatoimijärjestelmä sen varmistamiseksi, että ydinmateriaaleja käytetään ainoastaan
käyttäjien ilmoittamiin tarkoituksiin ja että kansainvälisiä velvoitteita noudatetaan (komission
asetus (Euratom) N:o 302/2005). Nämä suojatoimet kattavat koko ydinpolttoainekierron aina
jäsenvaltioissa tapahtuvasta ydinmateriaalien louhimisesta tai kolmansista maista tuomisesta

[1]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0564.
[2]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0068.
[3]EUVL C 188 E, 28.6.2012, s. 79.
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vientiin EU:n ulkopuolelle. Komissio vastaa siviilikäyttöön tarkoitetun ydinmateriaalin
valvonnasta EU:ssa.
E. Ydinlaitosten turvallisuus
Ydinturvallisuutta koskevalla neuvoston direktiivillä 2009/71/Euratom luotiin yhteinen
oikeuskehys ydinvoimaloiden turvallisuudelle. Jäsenvaltioiden on luotava kansallinen kehys
ydinturvallisuusvaatimuksille, ydinvoimaloiden luville, valvonnalle ja täytäntöönpanolle.
Direktiivillä tehdään Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvanormeista osin
oikeudellisesti sitovia ja EU:ssa voimaan saatettavia. Eurooppa-neuvosto vaati Fukushiman
ydinonnettomuuden jälkeen maaliskuussa 2011 kaikkien EU:n ydinvoimaloiden kattavaa
riski- ja turvallisuusarviointia. Komission vastuulle annettiin vapaaehtoisten stressitestien
toteuttaminen EU:n 143 ydinreaktorissa. Stressitestien tarkoituksena oli arvioida ydinlaitosten
turvallisuutta ja sietokykyä äärimmäisten luonnonilmiöiden (tulvat ja maanjäristykset) varalta.
Komissio julkaisi lokakuussa 2012 tiedonannon stressitestien tuloksista (COM(2012)0571).
Siinä annettiin EU:n turvallisuusvaatimuksista yleisesti ottaen myönteinen kuva mutta
korostettiin, että on parannettava johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden välillä ja päästävä
samalle tasolle kansainvälisten parhaiden käytäntöjen kanssa. Parlamentti hyväksyi
maaliskuussa 2013 päätöslauselman[4], jossa tuodaan esiin stressitestien puutteita. Komissio
esitteli kesäkuussa 2013 stressitestien tuloksiin perustuvan lainsäädäntöehdotuksen, jolla
tarkistetaan ja vahvistetaan nykyisen ydinturvallisuutta koskevan direktiivin säännöksiä.
Ehdotuksessa vahvistetaan kansallisten sääntelyviranomaisten roolia ja itsenäisyyttä, lisätään
avoimuutta, parannetaan laitosalueiden valmiusjärjestelyjä ja otetaan käyttöön ydinlaitosten
eurooppalainen vertaisarviointijärjestelmä sekä vanhempien ydinvoimaloiden erityiset
turvallisuusarvioinnit.
F. Ydinalan tutkimus ja koulutus
Ydinalan tutkimusta rahoitetaan Euroopassa monivuotisten puiteohjelmien avulla. Euratomin
ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma täydentää tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelmaa Horisontti 2020, mutta se on kuitenkin erillinen ohjelma. Euratomin
puiteohjelmaan on osoitettu vuosiksi 2014–2018 yhteensä 1 608 miljoonaa euroa, joka jakautuu
kolmeen erilliseen ohjelmaan: yksi ohjelma kattaa välilliset toimet fuusioenergiatutkimuksen
alalla (728 miljoonaa euroa), toinen välilliset toimet ydinfission ja säteilysuojelun
alalla (315 miljoonaa euroa) ja kolmas komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC)
suorat toimet (559 miljoonaa euroa). Ydinfissioenergian alalla perustettiin vuonna 2007
kestävän ydinenergian teknologiayhteisö, jotta voidaan koordinoida paremmin tutkimusta ja
kehittämistä sekä demonstrointia ja käyttöönottoa. Fuusioenergian alalla EU on kansainvälisen
fuusiokoereaktorin ITERin perustajajäsen ja pääasiallinen rahoituskumppani. ITER on
kansainvälinen ydinfuusiotutkimusta ja -tekniikkaa koskeva hanke, jossa rakennetaan
parhaillaan maailman suurinta fuusiokoereaktoria Cadaracheen Ranskaan. Fuusioalan
tieteellisen tutkimuksen ja teknisen kehityksen edistämiseksi on perustettu eurooppalainen
yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (neuvoston päätös 2007/198/
Euratom). Sen jäseniä ovat Euratom (jota komissio edustaa), EU:n jäsenvaltiot ja tietyt
kolmannet maat, jotka ovat solmineet yhteistyösopimuksia Euratomin kanssa.
Kustannusten kasvun vuoksi ITER-hankkeen tulevasta rahoituksesta on tullut yhä
kiistanalaisempaa, ja se on aiheuttanut erimielisyyksiä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden
välillä. Komissio korosti tiedonannossaan ”ITER-hankkeen tilanne ja mahdollinen
jatko” (COM(2010)0226), että hankkeen kustannukset olivat osoittautuneet paljon suuremmiksi
kuin alun perin oli arvioitu. Neuvosto painotti 12. heinäkuuta 2010 antamissaan

[4]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0089.
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päätelmissä sitoutuneensa vahvasti ITERiin ja ilmoitti olevansa halukas huolehtimaan
arvioiduista rahoitustarpeista. Komissio antoi 20. huhtikuuta 2011 tarkistetun ehdotuksen
(COM(2011)0226), koska neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät olleet päässeet sopuun
ehdotetusta rahoituksesta. Lopulta joulukuussa 2011 päästiin sopimukseen ITER-hankkeen
rahoituksen jatkamisesta ja sille annettiin lisärahoitusta 1 300 miljoonaa euroa vuosiksi 2012
ja 2013. Vuosien 2014–2018 arvioitujen lisäkustannusten rahoitus oli yksi EU:n monivuotista
rahoituskehystä 2014–2020 koskevien neuvottelujen kompastuskivistä. Lopulta ITER-hanketta
päätettiin rahoittaa tähän tarkoitukseen varatuista monivuotisen rahoituskehyksen varoista,
jolloin vältetään sen rahoittaminen suoraan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai Euratomin
puiteohjelmasta.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentin rooli päätöksenteossa on Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti vähäinen,
koska sitä ainoastaan kuullaan. Parlamentti on kuitenkin aiheesta antamissaan useissa
päätöslauselmissa korostanut johdonmukaisesti, että on selvennettävä EU:n toimielinten ja
jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa ja vahvistettava EU:n yhteistä kehystä. Lisäksi parlamentti
on todennut pitävänsä tärkeänä turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten parantamista.
Vuonna 2009 vahvistamassaan ensimmäisen käsittelyn kannassa ehdotuksesta neuvoston
direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta
parlamentti korosti erityisesti, että ydinvoiman turvallisuudessa on kyse unionin edusta,
mikä olisi otettava huomioon, kun päätetään luvan myöntämisestä uusien ydinvoimaloiden
rakentamiselle tai ydinlaitosten käyttöiän pidentämisestä[5]. Kuulemismenettelyssä
hyväksytyssä lopullisessa direktiivissä kuitenkin keskitytään jäsenvaltioiden kansalliseen
vastuuseen ja parlamentin ehdotukset sivuutetaan. Parlamentin on tarkoitus hyväksyä
huhtikuun 2014 täysistunnossa kantansa tarkistettuun ydinturvallisuutta koskevaan direktiiviin.
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta hyväksyi maaliskuussa 2014 Romana Jordanin
mietinnön komission lainsäädäntöehdotuksesta (A7-0252/2014). Mietinnössä esitetään uusia
vaatimuksia, jotka koskevat yleisölle tiedottamisen avoimuutta onnettomuustilanteissa,
selkeämpiä ydinturvallisuuden määritelmiä ja yksityiskohtaisempia sääntöjä turvallisuutta
koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä.
Parlamentti tuki ensimmäisen käsittelyn kannassaan ehdotusta asetukseksi elintarvikkeiden
radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista, ja muutti siinä asetuksen
oikeusperustaa Euratom-sopimuksen 31 artiklasta Euroopan unionin toiminnasta annetun
sopimuksen (SEUT) 168 artiklaan[6].
Heinäkuussa 2011 antamassaan päätöslauselmassa energiainfrastruktuurien painopisteistä
vuodelle 2020 ja sen jälkeen[7] parlamentti kannatti voimakkaasti komission päätöstä
ottaa käyttöön stressitestejä Euroopan ydinvoimaloita varten. Täysistunnossa hyväksyttiin
maaliskuussa 2013 täydentävä päätöslauselma, jossa tuotiin esiin komission vuonna 2012
tekemien stressitestien puutteita ja pyydettiin, että testeihin sisällytetään jatkossa uusia
kriteerejä, jotka koskevat erityisesti materiaalien kulumista, inhimillisiä virheitä ja vikoja
reaktoriastioiden sisällä. Parlamentti kehotti toteuttamaan täysimääräisesti turvallisuuden
parantamistoimet[8].

[5]EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 216.
[6]EUVL C 188 E, 28.6.2012, s. 80.
[7]EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 46.
[8]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0089.
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Ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen
huollosta kesäkuussa 2011 vahvistamassaan ensimmäisen käsittelyn kannassa[9] parlamentti tuki
komission ehdotusta radioaktiivisen jätteen viennin kieltämisestä kokonaan, kun taas neuvosto
kannatti vientiä, johon sovelletaan erittäin tiukkoja ehtoja. Parlamentti pyysi selventämään
edelleen, että direktiivi liittyy ympäristönsuojeluun, ja laatimaan riittävät säännökset, joilla
varmistetaan, että jätehuollosta on saatavilla tietoa julkisesti ja yleisö voi osallistua siihen.
Juomavedessä olevien radioaktiivisten aineiden seuraamista koskevasta ehdotuksesta neuvoston
direktiiviksi maaliskuussa 2013 vahvistamassaan ensimmäisen käsittelyn kannassa[10]

parlamentti pyysi, että direktiivin oikeusperustaa muutetaan (Euratomin perustamissopimuksen
31 ja 32 artiklasta SEUT:n 192 artiklaan) ja että sen seurauksena noudatetaan tavallista
lainsäätämisjärjestystä. Parlamentti ehdotti uusia säännöksiä, joilla parannetaan kuluttajien
tiedonsaantia, otetaan käyttöön veden laadun satunnaistarkistukset ja käsitellään luonnollista
radioaktiivisuutta ja ihmisen toiminnasta johtuvaa saastumista eri tavalla. Ehdotuksessa
selvennettiin myös jäsenvaltioiden ja komission velvollisuuksia.
Turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta
vaaroilta suojelemiseksi koskevasta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi lokakuussa 2013
vahvistamassaan ensimmäisen käsittelyn kannassa[11] parlamentti pyysi jälleen oikeusperustan
muuttamista Euratomin perustamissopimuksesta SEUT:iin. Se laajensi direktiivin
soveltamisalan kaikkiin suunniteltuihin, vallitseviin tai tahattomiin altistumistilanteisiin tai
säteilyvaaratilanteisiin, tiukensi sallitun altistumisen annosrajoja ja vahvisti seuraamuksia ja
vahinkojen korjaamista. Se myös paransi yleisölle tiedottamista koskevaa järjestelmää.
Dagmara Stoerring
11/2017

[9]EUVL C 390 E, 18.12.2012, s. 147.
[10]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0068.
[11]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0452.
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