
AD\775321FI.doc PE 420.059v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2008/0231(CNS)

18.3.2009

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta
(KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

Valmistelija: Rebecca Harms



PE 420.059v02-00 2/12 AD\775321FI.doc

FI

PA_Legam



AD\775321FI.doc 3/12 PE 420.059v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Direktiiviehdotuksessa todetaan, että sen tavoitteena on "toteuttaa yhteisössä 
ydinturvallisuutta koskevat edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa ydinturvallisuutta jatkuvasti 
samoin kuin vahvistaa turvallisuusviranomaisten asemaa". Ehdotuksessa ei kuitenkaan pyritä 
ottamaan käyttöön sellaisia välineitä, jotka mahdollistaisivat tämän tavoitteen saavuttamisen, 
eikä se näin ollen lisää turvallisuutta.

Komission ehdotus on kolmas yritys kymmenen vuoden sisällä ottaa käyttöön uudet 
ydinturvallisuutta koskevat säännöt. Ensimmäisessä, marraskuussa 2002 esitetyssä 
ehdotuksessa, todettiin seuraavaa:

(...) säteilysuojelua koskevien yhteisötason tavoitteiden saavuttamiseksi on määriteltävä 
ydinlaitosten turvallisuutta koskevat perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet. Tätä 
täydennetään myöhemmin luomalla yhteiset normit ja valvontamekanismit, jotta voidaan 
varmistaa (...) turvallisuuden korkea taso (...)".

Se, mitä vuonna 2002 pidettiin tärkeänä, vaikuttaa nyt kuitenkin merkityksettömältä. 
Ehdotusta tarkistettaessa vuonna 2003 siitä poistettiin perusvelvollisuuksien ja yhteisten 
normien luomista koskeva vaatimus ja se korvattiin yhteisön mekanismeilla, joilla 
varmistetaan ydinturvallisuutta koskevien yhteisten normien noudattaminen, mukaan lukien 
yhteisön todentamisjärjestelmä.

Viimeisimmässä direktiiviehdotuksessa tämä mekanismi on kuitenkin poistettu, eikä yhteisö 
näin ollen todenna normien noudattamista. Direktiiviehdotuksessa halutaan ainoastaan saattaa 
voimaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ydinturvallisuutta koskevaan 
yleissopimukseen (CNS) sisältyvät vaatimukset. Tämä edellyttää ainoastaan 
ydinturvallisuusalan tilaa koskevan vuosikertomuksen julkaisemista ja muiden 
yleissopimuksen osapuolten suorittamaa kertomuksen vertaisarviointia. Kaikki 
ydinvoimaloita käyttävät jäsenvaltiot ovat jo yleissopimuksen osapuolia. Komissiolla ei anna 
yhtään esimerkkiä jäsenvaltiosta, joka ei olisi noudattanut yleissopimusta.

Nykyistä ehdotusta on pääasiallisesti kritisoitava siitä, että siinä ehdotetaan lainsäädäntöä itse 
lainsäädännön vuoksi ja ettei siihen sisälly turvallisuutta koskevia lisävaatimuksia. Tätä 
mieltä oli myös komission vaikutustenarviointilautakunta, joka kaksi kertaa ilmaisi huolensa 
direktiivin lisäarvon puutteesta.

EU:ssa sovellettuja ydinturvallisuusnormeja ja -käytäntöjä koskevat huolet ovat todellisia ja 
perusteltuja. Yleinen suuntaus on, että ydinvoimaloiden turvamarginaalit kapenevat niiden 
toiminnan lähetessä loppuaan. Kuten komissio toteaa, suuri osa EU:ssa nykyisin toimivista 
voimaloista lopettaa toimintansa ennen vuotta 20301. Toimia ydinriskien vähentämiseksi 
tarvitaan näin ollen todella.

                                               
1 Euroopan komissio 2008; Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Oheisasiakirja ehdotukseen neuvoston 
direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuuden vaikutustenarviointia koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta, 
SEK (2008) 2892, 26. tammikuuta 2008.
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Sen sijaan, että ryhdyttäisiin soveltamaan olemassa olevan kansainvälisen yleissopimuksen 
kannalta kyseenalaista mekanismia, direktiivissä on ehdotettava mekanismia, jolla otetaan 
käyttöön ja pannaan täytäntöön yhteiset turvanormit, jotka edellyttävät nykyisen tekniikan 
tason tai parhaan käytettävissä olevan tekniikan, käytäntöjen ja sääntelyjärjestelmien käyttöön 
ottamista kaikissa EU:ssa toiminnassa olevissa ydinvoimaloissa. Ainoastaan tällöin EU:n 
kansalaiset voivat luottaa siihen, että ydinonnettomuuksien riskien vähentämiseksi tehdään 
kaikki voitava. Ellei tätä tavoitetta saavuteta, direktiiviä ei pitäisi hyväksyä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta artiklan 1 kohdassa esitetyt 
ydinturvallisuutta koskevat yhteisön 
tavoitteet saavutetaan, tässä 
puitedirektiivissä on määriteltävä 
ydinlaitosten turvallisuutta koskevat 
perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet. 
Niitä täydennetään myöhemmin 
hyväksymällä yhteiset normit ja 
valvontamekanismit, jotka Läntisen 
Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten 
järjestö (WENRA) kehittää läheisessä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason työryhmän 
kanssa Euroopan parlamenttia kuullen, 
niin että voidaan taata mahdollisimman 
korkea turvallisuuden taso, jossa otetaan 
huomioon uusin tekninen kehitys ja joka 
voidaan määritellä "nykyiseksi tekniikan 
tasoksi".

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
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direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa niitä 
jatkuvasti samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten 
asemaa.

1. Direktiivin tavoitteena on toteuttaa 
yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat 
edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa niitä 
jatkuvasti samoin kuin vahvistaa 
kansallisten valvontaviranomaisten asemaa 
vahvistamalla perusvelvollisuudet ja 
yleiset periaatteet, joilla taataan 
ydinvoimaloiden turvallisuuden korkea 
taso ja luodaan tarvittavat puitteet 
yhteisten turvanormien hyväksymiselle.

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 
sääntelykehyksen nojalla.

2. Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten 
suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, 
rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön 
ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja 
sääntelykehyksen, EU-säädösten ja 
ydinturvallisuutta koskevan 
yleissopimuksen nojalla.
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Perustelu

Turvallisuutta saadaan tehostettua yhdenmukaistetuilla sitovilla toimilla ja turvanormeilla.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta 
on toimiluvan haltijalla, jota valvoo 
valvontaviranomainen. Ydinlaitoksessa 
toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja 
tarkastuksista päättää ainoastaan
valvontaviranomainen, ja ne toteuttaa 
luvanhaltija.

1. Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta 
on toimiluvan haltijalla, jota valvoo 
valvontaviranomainen. Ydinlaitoksessa 
toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja 
tarkastuksista päättää EU:n ja 
kansainvälisten normien ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan pohjalta
valvontaviranomainen, ja ne toteuttaa 
luvanhaltija.

Perustelu

Turvallisuutta saadaan tehostettua yhdenmukaistetuilla sitovilla toimilla ja turvanormeilla, ja 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, 
joka kattaa myös tarvittavan 
täytäntöönpanon valvonnan.

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
ydinlaitosten turvallisuutta koskeva, 
parhaisiin EU:ssa ja kansainvälisesti 
käytettävissä oleviin käytäntöihin 
perustuva lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja 
ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät 
kansalliset turvallisuusvaatimukset, 
ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja 
valvontajärjestelmä, niiden toiminnan 
kieltäminen ilman toimilupaa sekä 
viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, 
joka kattaa myös tarvittavan 
täytäntöönpanon valvonnan.
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Perustelu

Turvallisuuden takaamiseksi koko Euroopassa ydinturvallisuutta koskevat vaatimukset ja 
toimet niiden noudattamiseksi olisi yhdenmukaistettava, ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava parhaita käytäntöjä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi 
vaikuttaa turvallisuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää, suunnitella, 
rakentaa tai käyttää ydinlaitoksia,
osallistua polttoaineen rikastamiseen tai 
jälleenkäsittelyyn tai käytetyn 
polttoaineen varastointiin tai perustella 
yhteiskunnalle koituvia hyötyjä, eikä se ole 
minkään sellaisen vaikutuksen alainen, 
joka voi vaikuttaa turvallisuuteen.

Perustelu

On taattava kaikki välttämättömät edellytykset riippumattomalle päätösten tekemiselle.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on suostuttava 
vähintään joka kymmenes vuosi siihen, että 
sille ja kansalliselle sääntelyjärjestelmälle 
tehdään kansainvälinen vertaisarviointi, 
joka tähtää sääntelyinfrastruktuurin 
jatkuvaan parantamiseen.

5. Valvontaviranomaisen on suostuttava 
vähintään joka viides vuosi siihen, että sille 
ja kansalliselle sääntelyjärjestelmälle 
tehdään kansainvälinen vertaisarviointi, 
joka tähtää sääntelyinfrastruktuurin 
jatkuvaan parantamiseen.

Perustelu

Ydinteknologia kehittyy nopeasti, ja kymmenen vuotta on liian pitkä aika, kun on kyse 
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ydinturvallisuuden varmistamisesta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkea taso. 
Näitä periaatteita ovat muun muassa 
tehokkaat järjestelyt mahdollisten 
säteilyvaarojen varalta, onnettomuuksien 
ehkäisy ja niihin reagointi, ikääntymisen 
hallinta, kaikkien tuotettujen 
radioaktiivisten materiaalien hallinta 
pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen 
naapurivaltioiden väestölle ja 
viranomaisille.

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
ydinlaitosten turvallisuuden korkea taso. 
Näitä periaatteita ovat muun muassa 
tehokkaat järjestelyt mahdollisten 
säteilyvaarojen varalta, onnettomuuksien 
ehkäisy ja niihin reagointi, ikääntymisen 
hallinta, kaikkien tuotettujen 
radioaktiivisten materiaalien hallinta 
pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen 
naapurivaltioiden ja muiden mahdollisesti 
vaarassa olevien valtioiden väestölle ja 
viranomaisille.

Perustelu

Valtiot, joiden kohdalle osuu teknisestä toimintahäiriöstä johtuva radioaktiivinen pilvi tai 
vesivirta voivat (ilmasto-oloista riippuen) olla suuremmassa vaarassa kuin naapurivaltiot.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden
turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta 
on parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ja käytössä olevien 
sekä sellaisten ydinvoimaloiden, joiden 
käyttöikää on pidennetty, turvallisuutta 
varten lisävaatimuksia sen periaatteen 
mukaisesti, että turvallisuutta on 
parannettava jatkuvasti. Parannuksia 
tehtäisiin Läntisen Euroopan 
ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä 
WENRA:ssa kehitettyjen 
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ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

turvallisuustasojen perusteella tiiviissä 
yhteistyössä ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

Perustelu

Turvatoimien soveltamisen olisi oltava pakollista uusien ydinvoimaloiden lisäksi myös 
nykyisissä voimaloissa sekä sellaisissa voimaloissa, joiden käyttöikää on pidennetty, koska 
niissä käytetään yleensä vanhempaa tekniikkaa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstö
velvollisuuksiensa täyttämiseen.

3. Luvanhaltijoiden on osoitettava riittävät 
taloudelliset ja tekniset voimavarat ja 
henkilöstö velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Perustelu

Tekniset voimavarat ovat osa ydinturvallisuuden tehostamista.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet peruuttaa toimilupa, jos 
ydinlaitoksessa rikotaan 
turvallisuusmääräyksiä vakavasti tai 
toistuvasti.

2. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet peruuttaa toimilupa, jos 
ydinlaitoksessa rikotaan 
turvallisuusmääräyksiä vakavasti (IAEA-
säännösten määritelmien mukaisesti) tai 
toistuvasti yli kolme kertaa.

Perustelu

Turvallisuuden takaamiseksi on vahvistettava selkeät säännöt.

Tarkistus 12
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia asianmukaiseen ja 
jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen.

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja 
yhteistyössä muiden maiden kanssa 
mahdollisuuksia ydinturvallisuuden 
parhaita käytäntöjä koskevaan
asianmukaiseen ja jatkuvaan, teoreettiseen 
ja käytännön koulutukseen ja tehtävä siitä 
pakollista luvanhaltijoille.

Perustelu

Olisi toteutettava toimia inhimillisten erehdysten välttämiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta viimeistään [kolmen 
vuoden kuluttua voimaantulosta] ja joka 
kolmas vuosi sen jälkeen. Komissio 
toimittaa ensimmäisen kertomuksen 
pohjalta neuvostolle kertomuksen 
direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä 
ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kertomus tämän direktiivin mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseksi toteuttamistaan 
toimista ja alueellaan sijaitsevien 
ydinvoimaloiden turvallisuudesta 
viimeistään vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] ja joka vuosi 
sen jälkeen.

Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
jäsenvaltioiden toimittamiin selontekoihin 
perustuvan kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta ja 
ydinturvallisuustilanteesta yhteisössä.

Perustelu

Jotta saavutetaan korkein mahdollinen ydinvoimaloiden turvallisuuden taso, tässä 
direktiivissä vahvistetaan perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet, joiden pohjalta yhteiset 
turvanormit hyväksytään tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä kaksi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden
kuluttua 13 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [18 kuukauden
kuluttua 13 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Aikataulu, jossa varataan kaksi vuotta direktiivin saattamiseen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja vain yksi vuosi saavutettua edistystä koskevan kertomuksen laatimiseen, on 
epätasapainoinen, eikä anna riittävästi aikaa direktiivin täytäntöönpanossa edistymisen 
arviointiin.
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