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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0790),

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, joiden mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0026/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A6-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 
119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
(IAEA) laatimat perusteet ja vaatimukset 
muodostavat puitteet menettelyille, joille 
kansallisten turvallisuusvaatimusten olisi 
perustuttava. Jäsenvaltiot ovat 

(10) Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
(IAEA) laatimat perusteet, vaatimukset ja 
suuntaviivat muodostavat säännöt ja 
puitteet menettelyille, joille kansallisten 
turvallisuusvaatimusten olisi perustuttava. 
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myötävaikuttaneet merkittävästi näiden 
perusteiden ja vaatimusten parantamiseen. 

Jäsenvaltiot ovat myötävaikuttaneet 
merkittävästi näiden perusteiden,
vaatimusten ja suuntaviivojen 
parantamiseen. Näissä säännöissä olisi 
heijasteltava turvallisuusvaatimuksia 
koskevia parhaita kansainvälisiä 
käytäntöjä ja niiden olisi siksi 
muodostettava hyvä pohja yhteisön 
lainsäädännölle. Niitä ei voida ottaa 
mukaan yhteisön lainsäädäntöön 
pelkästään viittaamalla tässä direktiivissä 
olevaan IAEA:n 
turvallisuusstandardisarjaan No. SF-1 
(2006). Tähän direktiiviin olisi siksi 
lisättävä perusturvallisuutta koskevat 
periaatteet sisältävä liite.

Or. en

Perustelu

Koska IAEA:n turvallisuusperiaatteet ovat pelkkiä suosituksia ilman sitovaa asemaa, niitä ei 
voida ottaa yhteisön lainsäädäntöön vain viittaamalla tässä direktiivissä olevaan IAEA:n 
turvallisuusstandardisarjaan. Tähän direktiiviin olisi lisättävä perusturvallisuutta koskevat 
periaatteet sisältävä liite. Tällä lähestymistavalla on selvä etu siinä mielessä, että sääntelyn 
varmuus lisääntyy yhteisön tasolla ja että sillä muodostettaisiin kyseisten periaatteiden 
täytäntöönpanoa koskeva oikeusperusta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tiedonsaannin, yleisön 
osallistumisen ja läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet, joiden avulla pannaan 
täytäntöön velvoitteet, jotka on määritelty 
kansainvälisissä yleissopimuksissa, joissa 
jo määrätään tarvittavista vaatimuksista 
kansallisissa, kansainvälisissä tai rajat 
ylittävissä yhteyksissä, kuten tiedon 
saatavuudesta, yleisön osallistumisesta 
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päätöksentekoon sekä oikeuden 
saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyssä 
yleissopimuksessa (Århusin yleissopimus, 
25. kesäkuuta 1998)1.
1EUVL L 124, 17.5.2005, p. 1;  EUVL L 164, 
16.6.2006, s. 17 ja asetus (EY) 1367/2006, EUVL L 
264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ehdotuksen 5 artiklaan sisältyviin läpinäkyvyyttä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta ydinlaitosten 
turvallisuusvaatimusten tehokas
täytäntöönpano voidaan varmistaa, 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
itsenäisesti toimivat valvontaviranomaiset. 
Valvontaviranomaisilla pitäisi olla 
asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta 
ne voivat suoriutua tehtävistään.

(15) Jotta ydinlaitosten tehokas sääntely 
voidaan varmistaa, jäsenvaltioiden olisi 
perustettava valvontaviranomaiset, jotka 
toimivat riippumattomina intresseistä, 
jotka voisivat epäasianmukaisesti 
vaikuttaa ydinturvallisuuskysymyksiä 
koskeviin päätöksiin. 
Valvontaviranomaisilla pitäisi olla 
asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta 
ne voivat suoriutua tehtävistään.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 4 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen 20, jonka esittelijä on tehnyt 
valvontaviranomaisten riippumattomuudesta.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ydinlaitosten turvallisuudesta
jäsenvaltioissa vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
puitteissa; mainittu ryhmä on kehittänyt 
kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden 
sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän on 
tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen 
päämääränä sen jatkuva parantaminen,

(19) Ydinlaitosten valvonnasta 
jäsenvaltioissa vastaavien 
valvontaviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason työryhmän 
puitteissa. Korkean tason työryhmä on 
kehittänyt kymmenen tämän direktiivin 
sisällön kannalta tärkeätä periaatetta 
ydinturvallisuuden sääntelyä varten. 
Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa 
käsittelevän eurooppalaisen korkean tason 
ryhmän on tarkoitus osallistua 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen kehittämiseen päämääränä sen 
jatkuva parantaminen,

Or. en

Tarkistus 5

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 luoda 
yhteisön puitteet ydinturvallisuudelle 
samoin kuin vahvistaa kansallisten 
valvontaviranomaisten asemaa.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista ilmoittaa selvästi ensimmäisessä artiklassa, minkälainen lähestymistapa on 
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direktiivissä, jolla on määrä luoda Euroopan unionin ydinturvallisuutta koskevat 
lainsäädännölliset puitteet.

Tarkistus 6

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 on 
vaadittava turvallisuusnäkökohtien 
huomioon ottamista kyseisen jäsenvaltion 
oikeus- ja sääntelykehyksen nojalla.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivillä pyritään luomaan yhteiset puitteet ottamalla mukaan IAEA:n 
turvallisuusperiaatteet liitteessä, on olennaista korostaa, että jäsenvaltiot soveltavat sitä, mitä 
tähän direktiiviin on kirjoitettu.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’ydinlaitoksella’ ydinpolttoaineen 
valmistuslaitoksia, tutkimusreaktoreita 
(myös alikriittisiä ja kriittisiä 
kokoonpanoja), ydinvoimaloita, käytetyn 
polttoaineen varastoja, rikastuslaitoksia tai 
jälleenkäsittelylaitoksia;

(1) ’ydinlaitoksella’ ydinpolttoaineen 
valmistuslaitoksia, tutkimusreaktoreita 
(myös alikriittisiä ja kriittisiä 
kokoonpanoja), ydinvoimaloita, käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
varastoja, rikastuslaitoksia tai 
jälleenkäsittelylaitoksia;

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’valvontaviranomaisella’ elintä tai 
elimiä, joille kukin jäsenvaltio on antanut 
oikeudellisen toimivallan myöntää 
kyseisessä jäsenvaltiossa lupia ja 
säännellä ydinlaitosten sijoituspaikan 
valintaa ja laitosten suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai 
käytöstäpoistoa;

(8) 'valvontaviranomaisella' viranomaista 
tai viranomaisjärjestelmää, jonka 
jäsenvaltio on nimittänyt lailliseksi 
viranomaiseksi, joka johtaa 
sääntelyprosessia, lupien myöntäminen 
mukaan luettuna, ja sen myötä valvoo 
ydinjätteiden, säteilyjätteen, 
radioaktiivisen jätteen ja kuljetusten 
turvallisuutta;

Or. en

Perustelu

Ydinlaitosten sääntelystä ja turvallisuusnäkökohtien valvonnasta vastaaville 
valvontaviranomaiselle olisi määriteltävä selvästi vastuualueet. Tämä prosessi eroaa 
luvanantojärjestelmistä, jotka kuuluvat sellaisenaan toimivaltaisten kansallisten tai 
hallituksen viranomaisten vastuualueeseen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’luvalla’ lupaa, jonka valvontaelin
myöntää hakijalle ydinlaitoksen 
sijoituspaikan valintaa ja laitoksen 
suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, 
käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

(9) ’luvalla’ lupaa, jonka hallitus tai 
kyseisen hallituksen hyväksymä 
kansallinen viranomainen myöntää 
hakijalle ydinlaitoksen sijoituspaikan 
valintaa ja laitoksen suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai 
käytöstäpoistoa varten;

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 2 artiklan 8 kohtaa koskevaan tarkistukseen 8.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’uusilla ydinvoimaloilla’ 
ydinvoimaloita, joiden toimilupa
myönnetään tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

(10) ’uusilla ydinvoimaloilla’ 
ydinvoimaloita, joiden rakennuslupa
myönnetään tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Mitä tulee 6 artiklan 2 kohdan määräykseen, kyse on siitä, miten määritellään, milloin uudet, 
erityisesti turvallisuussuunnitteluun liittyviä näkökohtia koskevat määräykset voidaan ottaa 
käyttöön. Toimilupa myönnetään valvontaprosessin lopussa heti, kun rakentaminen on saatu 
päätökseen, ja turvallisselvityksen tarkistaminen tuskin tulee kysymykseen.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ydinlaitosten turvallisuutta koskeva vastuu 
ja sitä koskeva kehys

Ydinlaitosten turvallisuutta koskeva 
oikeudellinen kehys

Or. en

Perustelu

Muutettu 3 artikla on tällaisena järjestetty uudelleen ehdotuksen 3, 4, 8 ja 10 artiklasta, ja se 
koskee jäsenvaltion velvollisuutta hyväksyä lainsäädännöllinen ja sääntelyä koskeva kehys, 
jolla varmistetaan ydinlaitosten sääntely ja valvonta. Tähän kuuluu (i) asianmukainen 
sääntelykehys, joko koskee erityisesti kansallisia sääntelyvaatimuksia, lupajärjestelmää ja 
sääntömääräisiä tarkistuksia sekä jäsenvaltion oikeutta määrätä entistä ankarampia 
turvatoimenpiteitä (ii) etusijan antaminen turvallisuuspolitiikoille (iii) sääntelykehystä ja 
toimivaa valvontaelintä koskeva vertaisarviointi. 



PE418.351v01-00 12/39 PR\764148FI.doc

FI

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

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.

Poistetaan.

Luvanhaltijalla on päävastuu 
turvallisuudesta ydinlaitosten koko 
elinkierron aikana siihen asti, kun laitos 
on vapautettu viranomaisvalvonnasta. 
Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voi 
delegoida.

Or. en

Perustelu

Katso, 7 artiklan 1 kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 33 esitetyt määräykset.

Tarkistus 13

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.

1. 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, 
jolla lupia lykätään, muutetaan tai 
peruutetaan ja joka kattaa myös 
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tarvittavan täytäntöönpanon valvonnan.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 3 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 11.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
voimassa on lainsäädäntöä, jolla 
peruutetaan ydinlaitosten toimilupa niissä 
tapauksissa, joissa lupaehtoja rikotaan 
vakavasti.

Or. en

(Uusi tarkistus, joka on osittain laadittu uudelleen 8 artiklan 2 kohdasta).

Perustelu

Katso perustelu 3 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 11.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki organisaatiot, jotka ovat mukana 
suoraan ydinlaitoksiin liittyvissä 
toiminnoissa, laativat toimintalinjoja, 
joissa ydinturvallisuus asetetaan 
etusijalle.

Or. en
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Perustelu

Katso perustelu 3 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 11.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään joka kymmenes vuosi sille ja 
kansalliselle sääntelyjärjestelmälle 
tehdään kansainvälinen vertaisarviointi, 
joka tähtää sääntelyinfrastruktuurin 
jatkuvaan parantamiseen.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kansainvälisen vertaisarvioinnin tulokset 
komissiolle.

Or. en

(Uusi tarkistus, joka on osittain laadittu uudelleen 4 artiklan 5 kohdasta).

Perustelu

Kansainvälisten vertaisarviointien avulla jäsenvaltiot ja niiden valvontaviranomaiset voivat 
vaihtaa parhaita sääntelykäytäntöjä ja kehittää kansainvälisiä ja EY:n vaatimuksia koskevaa 
yhteisymmärrystä. Tällä osallistuttaisiin turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamisen 
lisäämiseen EY:n tasolla ja parannettaisiin jatkuvasti yhteisön ydinturvallisuutta. Tämän 
vuoksi komissiolle olisi ilmoitettava vertaisarviointien tulokset.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
turvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat 
tiukempia kuin tässä direktiivissä säädetyt 
toimenpiteet.
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Or. en

(Uusi tarkistus, joka on otettu kokonaisuudessaan 10 artiklasta).

Perustelu

Katso perustelu 3 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 11.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaiset Valvontaviranomaisten nimeäminen ja 
niiden vastuut

Or. en

Perustelu

Tämä uudelleen järjestetty 4 artikla on omistettu valvontaviranomaiselle, sen tehtäville, 
resursseille ja valtuuksille. Erityisesti valvontaviranomaisen riippumattomuutta hallituksesta 
ja ydinvoimateollisuuden politiikasta olisi selvästi vahvistettava ja kehitettävä edelleen.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
kansallinen valvontaviranomainen, joka 
vastaa ydinlaitosten sääntelystä, 
valvonnasta ja arvioinnista.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 4 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 18.
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Tarkistus 20

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 
valvontavelvollisuuksiaan hoitaessaan 
valvontaviranomainen on tosiasiallisesti 
riippumaton kaikista organisaatioista, joille 
on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää 
ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään 
sellaisen epäasianmukaisen vaikutuksen 
alainen, joka voi vaikuttaa 
turvallisuuskysymyksiä koskeviin 
päätöksiin. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomainen 
on tässä direktiivissä sille asettuja 
viranomaistehtäviä toteuttaessaan 
oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti 
riippumaton kaikista muista julkisista tai 
yksityisistä elimistä ja että sen henkilöstö 
ja johtohenkilöt toimivat markkinoiden 
eduista riippumatta eivätkä pyydä eivätkä 
ota ohjeita miltään hallitukselta tai 
muulta julkiselta elimeltä.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 4 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 18.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisella on oltava
riittävät valtuudet ja toimivalta sekä 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta 
se voi suoriutua sille määrätyistä 
velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaisella on riittävät 
valtuudet ja toimivalta sekä taloudelliset ja 
henkilöstövoimavarat, jotta se voi 
suoriutua sille määrätyistä velvollisuuksista 
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tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa 
turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpano.

ja tehtävistä. Valvontaviranomaisen 
tehtävänä on valvoa ja säännellä 
ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa, 
että sovellettavia turvallisuusvaatimuksia 
ja lupaehtoja noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 4 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 18.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen myöntää lupia 
ja valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten 
sijoituspaikan valintaan, laitosten 
suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön tai 
käytöstäpoistoon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 2 artiklan 8 kohtaa koskevan tarkistuksen 8 perustelut ja määräykset, jotka on otettu 
käyttöön 4 artiklan 3 a kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 23.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomainen tekee 
ydinturvallisuutta koskevia arviointeja ja 
tutkimuksia ja harjoittaa valvontaa, sekä 
tarvittaessa valvontaviranomaisen on 
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toteutettava täytäntöönpanotoimia 
ydinlaitoksissa niiden koko elinkierron 
aikana, käytöstä poistaminen mukaan 
luettuna. 

Or. en

(Uusi tarkistus, joka on osittain laadittu uudelleen 8 artiklan 1 kohdasta).

Perustelu

Katso perustelu 4 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 18.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaisella on valtuudet 
lykätä kaikkien ydinlaitosten toimintaa 
tapauksissa, joissa turvallisuus ei ole 
taattu.

Or. en

(Uusi tarkistus, joka on osittain laadittu uudelleen 8 artiklan 3 kohdasta).

Perustelu

Katso perustelu 4 artiklaa (otsikko) koskevaan tarkistukseen 18.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisten on 
varmistettava, että luvanhaltijoilla on 
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilökuntaa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Katso, 7 artiklan 3 kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 35 esitetyt uudelleen käyttöön 
otetut määräykset.

Tarkistus 26

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 3 artiklan 2 c kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 16 uudelleen käyttöön otetut, 
jäsenvaltioiden vahvistamasta oikeuskehyksestä annetut määräykset.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle 
ydinturvallisuuden valvontatoimien 
menettelyistä ja tuloksista. Niiden on myös 
varmistettava, että valvontaviranomaiset 
tosiasiallisesti tiedottavat väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen 
saatavuus on varmistettava asiaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle 
ydinturvallisuuden valvontatoimien 
menettelyistä ja tuloksista. Niiden on myös 
varmistettava, että valvontaviranomaiset 
tosiasiallisesti tiedottavat väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen 
saatavuus on varmistettava asiaa koskevien 
kansallisen lainsäädännön ja 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Ydinlaitosten sijoituspaikan, 
suunnittelun, rakentamisen, käytön ja 
käytöstä poiston suhteen jäsenvaltioiden 
on sovellettava liitteessä eriteltyjä IAEA:n 
turvallisuusperusteita (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1, 2006). Niiden on sovellettava 
ydinturvallisuutta koskevassa 
yleissopimuksessa määrättyjä 
velvollisuuksia ja vaatimuksia1.
1EYVL L 318, 11.12.1999, s. 20 ja EUVL L 172, 
6.5.2004, s. 7.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 10 kappale. Viittaus ei-sitovaan säädökseen direktiivissä ei tee säädöksestä 
sitovaa. Jotta turvallisuusperusteiden sisällöstä tehdään sitova, sitä koskevat seikat olisi 
otettava osaksi sitovaa säädöstä. Turvallisuusperusteiden määräykset sisältävän liitteen 
ansiosta olisi mahdollista ( i) olla johdonmukainen yhteisön toimielinten lainsäädännössä 
mukana olevia henkilöitä koskevan EP:n, neuvoston ja komission yhteisen käytännön oppaan 
kanssa (ii) varmistaa tekstin oikeusvarmuus viittaamalla "staattisesti" edellä mainittuihin 
IAEA:n periaatteisiin.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on erityisesti varmistettava, että 
IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt 
asiassa sovellettavat periaatteet pannaan 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Katso 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen 28 perustelut.

Tarkistus 30

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 
ydinjätehuoltoa käsittelevän 
eurooppalaisen korkean tason ryhmän 
kanssa.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kehittämään uusien ydinvoimaloiden 
rakennuslupien myöntämistä varten
lisävaatimuksia heijastellen olemassa 
olevista reaktoreista saatuihin 
kokemuksiin perustuvia 
käyttökokemuksia, laitosten käyttöä 
koskevista turvallisuusanalyyseistä 
saatuja näkemyksiä, nykyaikaisia 
menetelmiä ja tekniikoita ja 
turvallisuustutkimuksen tuloksia.

Or. en

Perustelu

Koska tekniikka ja turvastandardit kehittyvät, ydinlaitosten turvallisuusvaatimuksia on 
jatkuvasti lisättävä. Ydinlaitosten turvatason on toimittava "kilpailuna huipulle", jotta kaiken 
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aikaa voidaan saavuttaa paras mahdollinen turvallisuus. Viittausta WENRAn kehittämiin 
ydinreaktorin turvatasoihin ei voida liittää direktiivin keskeiseen alueeseen, koska tulevia 
reaktoreita koskevat turvallisuuden viitetasoja ei ole vielä kehitetty valmiiksi. EY ei voi 
velvoittaa jäsenvaltioita panemaan niitä täytäntöön.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luvanhaltijoiden velvollisuudet Luvanhaltijoiden vastuut

Or. en

Perustelu

Tämä artikla, joka on laadittu ja järjestelty uudelleen, koskee luvanhaltioiden vastuuta. Kukin 
jäsenvaltiot varmistaa, että päävastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta on kullakin 
luvanhaltijalla, ja toteuttaa aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että kukin luvanhaltija 
täyttää velvollisuutensa.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pääasiallinen vastuu ydinlaitosten 
turvallisuudesta niiden koko elinkaaren 
aikana on luvanhaltijalla. Tätä 
luvanhaltijan vastuuta ei voi delegoida.

Or. en

(Uusi tarkistus, joka on osittain laadittu uudelleen 3 artiklan 1 ja 2 kohdasta).
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvanhaltijoiden on suunniteltava, 
rakennettava ja käytettävä ydinlaitoksiaan 
ja poistettava ne käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 
kohdan säännösten mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat suunnittelevat, rakentavat ja 
käyttävät ydinlaitoksiaan ja poistavat ne 
käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luvanhaltijoiden on perustettava ja 
pantava täytäntöön hallintojärjestelmät, ja 
valvontaviranomaisen on todennettava ne 
säännöllisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön hallintojärjestelmät, ja 
valvontaviranomainen todentaa ne 
säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat osoitettavat riittävät 
rahoitusvarat ja henkilöstön
velvollisuuksiensa täyttämiseen. 
Luvanhaltijoiden henkilöstön on oltava 
riittävän pätevää ydinturvallisuutta 
koskevien kaikkien tärkeiden toimintojen 
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suhteen.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisen on tehtävä 
ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia 
ja tarkastuksia sekä suoritettava 
tarvittaessa täytäntöönpanon valvontaan 
liittyviä toimia ydinlaitoksissa niiden koko 
elinkierron aikana, myös 
käytöstäpoistoprosessin aikana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso, 4 artiklan 3 a kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 23 esitetyt määräykset.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso, 3 artiklan 2 a kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 14 esitetyt määräykset.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella on oltava 
valtuudet määrätä minkä tahansa 
ydinlaitoksen toiminta keskeytettäväksi, 
jos se katsoo, ettei turvallisuus ole täysin 
taattu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso, 4 artiklan 3 b kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 24 esitetyt määräykset.

Tarkistus 39

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 varmistettava, että 
tarvittaessa yhteistyössä muiden maiden 
kanssa tarjotaan riittäviä mahdollisuuksia 
jatkuvaan peruskoulutukseen sekä 
teoreettiseen ja käytännön 
ydinturvallisuuskoulutukseen kansallisesti.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
turvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat 
tiukempia kuin tässä direktiivissä säädetyt 

Poistetaan.
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toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Katso 3 artiklan 2 d alakohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa 17 uudelleen käyttöön otetut 
määräykset jäsenvaltioiden perustamasta oikeuskehyksestä, mukaan luettuna jäsenvaltioiden 
oikeus määrätä muita ankarampia vaatimuksia.

Tarkistus 41

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 raportoitava 
komissiolle tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta samaan aikaan ja yhtä 
usein kuin ydinturvallisuutta koskevan 
yleissopimuksen mukaiseen 
tarkastelukokoukseen laaditaan 
kansallisia kertomuksia. Komissio 
toimittaa tämän kertomuksen pohjalta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen direktiivin täytäntöönpanon 
edistymisestä ja tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Perustelu

(i) On tarpeellista varmistaa hyvä koordinointi niiden kertomusten kanssa, joita jäsenvaltiot 
laativat CNS-yleissopimuksen määräysten mukaisesti.
(ii) Valvonta, raportointi ja läpinäkyvyys ovat äärimmäisen tärkeitä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon kannalta. Tämä on ratkaisevaa, jotta varmistetaan EP:n mukanaolo 
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen III luvun mukaisissa asioissa ja 
erityisesti siksi, että EP:n on mahdollista saada jatkuvasti tietoa.
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Tarkistus 42

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 [kahden vuoden 
kuluttua 13 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kyseisten 
säännösten teksti.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite
TURVALLISUUSPERUSTEET1

PERIAATE 1: Turvallisuusvastuu –
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensisijainen vastuu ydinlaitoksen 
turvallisuudesta on luvanhaltijalla
Kukin jäsenvaltio varmistaa, että 
luvanhaltija on toteuttanut seuraavat 
toimenpiteet: 
– tarvittavien valtuuksien antaminen ja 
ylläpitäminen
– riittävän koulutuksen ja tiedon 
antaminen
– sellaisten menettelyiden ja järjestelyiden 
toteuttaminen, joilla ylläpidetään 
turvallisuutta kaikissa olosuhteissa
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– laitosten asianmukaisen suunnittelun ja 
riittävän laadun sekä toimintojen ja niihin 
liittyvien laitteiden todentaminen
– kaiken käytettävän, tuotettavan tai 
kuljetettava radioaktiivisen materiaalin 
turvallisen valvonnan varmistaminen
– kaiken muodostuvan radioaktiivisen 
jätteen turvallisen valvonnan 
varmistaminen.
Nämä vastuut on täytettävä voimassa 
olevien turvallisuustavoitteiden ja 
vaatimusten mukaisesti niin kuin 
valvontaviranomainen on määrännyt tai 
hyväksynyt ja niiden täyttäminen on 
varmistettava hallintojärjestelmän 
täytäntöönpanon avulla.
Koska radioaktiivinen jäte voi kestää 
useita ihmissukupolvia, on harkittava sitä,
miten hoidetaan luvanhaltijan (ja 
viranomaisen) vastuut suhteessa nykyisiin 
ja todennäköisiin tuleviin toimiin. On 
myös säädettävä siitä, miten jatketaan 
vastuuta ja toteutetaan 
rahoitusvaatimukset pitkällä aikavälillä.
[Periaate 2] 
Periaate 3: Turvallisuutta koskeva 
johtajuus ja hallinto – Tehokas 
turvallisuutta koskeva johtamis- ja 
hallintotapa on otettava käyttöön ja sitä 
on ylläpidettävä organisaatioissa ja 
laitoksissa, jotka ovat tekemisissä 
ydinturvallisuuden kanssa.
On osoitettava turvallisuusasioita 
koskevaa johtajuutta organisaation 
korkeimmilla tasoilla. Turvallisuus on 
saavutettava ja sitä on ylläpidettävä 
tehokkaan johtamisjärjestelmän avulla. 
Tällaiseen järjestelmään on sisällytettävä 
kaikki johtamiselementit, jotta 
turvallisuusvaatimukset laaditaan ja niitä 
sovelletaan johdonmukaisesti muiden 
vaatimusten kanssa, mukaan luettuina 
ihmisen toimintaa, laatua ja turvallisuutta 
koskevat vaatimukset, ja niin, että 
turvallisuutta eivät vaaranna muut 
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vaatimukset. Johtamisjärjestelmällä on 
myös varmistettava turvallisuuskulttuurin 
edistäminen, turvatoimien säännöllinen 
arviointi ja kokemuksesta saatujen oppien 
soveltaminen.
Turvallisuuskulttuuri, joka koskee 
asenteita ja käyttäytymistä suhteessa 
kaikkien organisaatioiden ja yksilöiden 
turvallisuuteen, on sisällytettävä 
johtamisjärjestelmään. 
Turvallisuuskulttuuriin sisältyy
– yksilöllinen ja kollektiivinen 
sitoutuminen turvallisuuteen johtamisen, 
hallinnon ja henkilökunnan kaikilla 
tasoilla
– organisaatioiden ja yksiköiden vastuu 
turvallisuudesta kaikilla tasoilla
– toimenpiteet, joilla rohkaistaan 
epäilevään ja oppivaan asenteeseen ja 
joilla torjutaan turvallisuutta koskevaa 
piittaamattomuutta.
Tärkeä tekijä johtamisjärjestelmässä on 
yksilöiden välisten kaikkien toimien 
tunnistaminen kaikilla tekniikkaan ja 
organisaatioon liittyvillä tasoilla. Jotta 
ehkäistään inhimillisiä ja organisaatiosta 
johtuvia virheitä, inhimillinen tekijä on 
otettava huomioon ja asianmukaista 
toimintaa ja hyviä käytäntöjä on tuettava.
Valvontaviranomaisen on vaadittava 
kaikkia ydinlaitoksia koskevaa 
turvallisuusarviointia, joka on 
yhdenmukainen asteittaisen 
lähestymistavan kanssa.
Turvallisuusarviointiin kuuluu 
systemaattinen normaalia toimintaa ja 
sen vaikutuksia koskeva analyysi, analyysi 
tavoista, joissa virheitä saattaisi sattua, ja 
analyysi tällaisten virheiden seurauksista. 
Turvallisuusarviointi kattaa 
turvallisuustoimenpiteet, joita tarvitaan 
vaaran kontrolloimiseen, ja suunniteltuja 
ja laadittuja turvallisuuspiirteitä 
arvioidaan, jotta osoitetaan, että ne 
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täyttävät niiden edellyttämät 
turvallisuustoiminnot. Siellä missä 
vaaditaan valvontatoimia tai operaattorin 
toimia turvallisuuden ylläpitämiseksi, 
alustava turvallisuusarviointi on tehtävä, 
jotta osoitetaan, että toteutetut järjestelyt 
on tehty kunnolla ja että niihin voidaan 
luottaa. Laitos voidaan rakentaa tai ottaa 
käyttöön tai toiminta voidaan aloittaa 
ainoastaan silloin, kun on osoitettu 
valvontaviranomaista tyydyttävällä 
tavalla, että ehdotetut 
turvallisuustoimenpiteet ovat riittäviä.
Turvallisuusarviointia koskeva prosessi 
laitoksissa tai toimissa toistetaan 
kokonaan tai osittain siten kuin on 
tarpeen myöhemmin toimintojen 
toteuttamiseksi, jotta otetaan huomioon 
muuttuneet olosuhteet (kuten uusien 
standardien soveltaminen tai tieteellinen 
ja tekninen kehitys), 
toimintakokemuksista saatu palaute, 
muutokset ja ikääntymisen vaikutukset. 
Toiminnoissa, jotka jatkuvat pitkän ajan, 
arviointeja tarkistetaan ja toistetaan 
tarvittaessa. Tällaisten toimintojen 
jatkuminen riippuu näistä 
uudelleenarvioinneista, jotka osoittavat 
valvontaviranomaista tyydyttävällä 
tavalla, että turvallisuustoimenpiteet ovat 
riittäviä.
[Periaate 4]
Periaate 5: Suojelun optimointi –
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
suojelu optimoidaan siten, että 
saavutetaan korkein turvallisuuden taso, 
joka voidaan järkevästi saavuttaa.
Turvallisuustoimenpiteitä, joita 
sovelletaan laitoksiin ja toimintoihin, 
joissa säteilyriski kohoaa, pidetään 
optimoituina, jos niillä saavutetaan 
korkein turvallisuuden taso, joka voidaan 
järkevästi saavuttaa laitoksen tai 
toiminnan koko elinkaaren aikana 
rajoittamatta tarpeettomasti sen käyttöä.
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Jotta voidaan arvioida, ovatko säteilyriskit 
niin alhaisia kuin järkevästi voidaan 
saavuttaa, kaikkia tällaisia normaaleista 
toiminnoista tai epänormaaleista tai 
onnettomuuksista peräisin olevia riskejä 
on arvioitava (käyttämällä asteittaista 
lähestymistapaa) etukäteen ja 
säännöllisesti arvioitava uudelleen 
laitosten tai toimintojen koko elinkaaren 
ajan.
Mikäli toisiinsa liittyvien toimien tai 
niihin liittyvien riskien välillä on 
riippuvuussuhteita (esimerkiksi laitosten 
ja toimintojen elinkaaren eri vaiheiden 
välillä tai riskit eri ryhmille tai 
radioaktiivisen jätehuollon eri vaiheissa), 
nämä on myös otettava huomioon. On 
myös otettava huomioon tiedon 
epävarmuus.
Suojelun optimointi edellyttää arvioiden 
tekemistä useiden tekijöiden suhteellisesta 
merkityksestä, mukaan luettuina
– niiden ihmisten lukumäärä (työntekijät 
ja yleisö), jotka ovat voineet altistua 
säteilylle
– tällaisten ihmisten altistumisen 
todennäköisyys
– saatujen säteilyannosten suuruus ja 
jakautuminen
– ennustettavista tapahtumista peräisin 
olevat säteilyriskit
– taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät tekijät.
Suojelun optimointi tarkoittaa myös sitä, 
että hyödynnetään hyviä käytäntöjä ja 
talonpoikaisjärkeä säteilyriskien 
välttämiseksi siinä määrin kuin on 
käytännöllistä päivittäisissä toiminnoissa.
Luvanhaltijan turvallisuuteen 
kohdistamien resurssien sekä säännösten 
soveltamisalan ja ankaruuden ja niiden 
soveltamisen on oltava samassa suhteessa 
säteilyriskien suuruuden ja niihin 
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sovellettavan valvonnan kanssa.
Sääntelyyn perustuvaa valvontaa ei ehkä 
tarvita, mikäli säteilyriskien suuruus ei 
anna siihen aihetta.
Periaate 6: Yksilöihin kohdistuvien 
riskien rajoittaminen – Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että säteilyriskejä valvovilla 
toimenpiteillä varmistetaan, että yksilöön 
ei kohdistu vahingoittumisriskiä.
Suojelun oikeutus ja optimointi eivät 
sinänsä takaa, että yksilöön ei kohdistu 
vahingoittumisriskiä. Tämän vuoksi 
annoksia ja säteilyriskejä on valvottava 
erityisten rajojen mukaisesti.
Toisaalta koska annosrajoissa ja 
riskirajoissa on laillisesti hyväksytyt 
ylärajat, ne varmistavat itse riittävästi 
parhaan saavutettavissa olevan suojan 
olosuhteisiin nähden, ja niitä on siksi 
täydennettävä optimoimalla suojelu. Näin 
ollen sekä suojelun optimointi että 
yksilöitä koskevien annosten ja riskien 
rajoittaminen ovat tarpeellisia, jotta 
saavutetaan haluttu turvallisuuden taso.
Periaate 7: Nykyisten ja tulevien 
sukupolvien suojelemien – nykyistä ja 
tulevaa väestöä ja ympäristö on suojeltava 
säteilyriskeiltä
Säteilyriskit voivat ulottua kansallisten 
rajojen ulkopuolelle ja säilyä pitkiä 
aikoja. Nykyisten toimien mahdolliset 
seuraukset nyt ja tulevaisuudessa on 
otettava huomioon arvioitaessa 
säteilyriskien valvontaa koskevien 
toimenpiteiden riittävyyttä. Erityisesti 
mainittakoon seuraavaa:
– turvallisuusstandardeja ei sovelleta 
ainoastaan paikalliseen väestöön, vaan 
myös laitoksista ja toiminnoista kaukana 
olevaan väestöön
– mikäli vaikutukset voivat ulottua 
sukupolvien yli, seuraavia sukupolvia on 
suojeltava riittävästi ilman, että niiden on 
mitenkään tarpeen ryhtyä merkittäviin 



PR\764148FI.doc 33/39 PE418.351v01-00

FI

suojelutoimenpiteisiin.
Ottaen huomioon, että säteilylle 
altistumisen vaikutukset ihmisen 
terveyteen ymmärretään 
epävarmuustekijöineen suhteellisen 
hyvin, säteilyn vaikutuksia ympäristöön ei 
ole tutkittu niin perusteellisesti. Nykyinen 
säteilysuojelujärjestelmän puitteissa 
ekosysteemeille tarjotaan ihmisen 
ympäristössä yleensä asianmukaista 
suojelua säteilylle altistumisen haitallisia 
vaikutuksia vastaan. Ympäristönsuojelun 
vuoksi toteutettujen toimenpiteiden 
yleisenä tarkoituksena on ollut se, että 
suojellaan ekosysteemejä säteilylle 
altistumiselta, mistä voisi olla haitallisia 
seurauksia lajin populaatiolle 
(yksittäisistä organismeista erillisenä).
Radioaktiivista jätettä on käsiteltävä siten, 
että vältetään aiheuttamasta 
epäasianmukaista taakkaa tuleville 
sukupolville. Toisin sanoen jätettä 
tuottavien sukupolvien on etsittävä ja 
sovellettava turvallisia, käytännöllisiä ja 
ympäristön kannalta hyväksyttäviä 
ratkaisuja sen pitkän aikavälin hoidon 
järjestämiseksi. Radioaktiivisen jätteen 
sukupolvi on pidettävä alimmalla 
käytännöllisellä tasolla asianmukaisten 
suunnittelutoimenpiteiden ja -
menetelmien avulla, kuten kierrättämisen 
ja materiaalin uudelleenkäytön avulla.
Periaate 8: Onnettomuuksien 
ehkäiseminen – jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki käytännön 
ponnistelut on toteutettava ydin- tai 
säteilyonnettomuuksien ehkäisemiseksi 
tai lieventämiseksi
Laitosten ja toimintojen aiheuttamat 
haitallisimmat seuraukset ovat johtuneet 
ydinreaktorin ytimen, ketjureaktion, 
radioaktiivisen lähteen tai muun 
säteilylähteen hallinnan menettämisestä. 
Jotta tästä johtuen varmistetaan, että 
haitallisia seurauksia aiheuttavan 
onnettomuuden todennäköisyys on 
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äärimmäisen pieni, on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla
– ehkäistään virheiden tai epänormaalien 
tilanteiden syntyminen (mukaan luettuna 
turvallisuuden laiminlyönti), mikä voisi 
johtaa tällaiseen hallinnan 
menettämiseen
– ehkäistään tällaisten virheiden tai 
epänormaalien tilanteiden leviäminen, 
mitä todella tapahtuu
– ehkäistään radioaktiivisen lähteen tai 
muun säteilylähteen menettäminen tai 
hallinnan menettäminen.
Ensisijainen keino estää ja lieventää 
onnettomuuksien vaikutuksia on 
"syväpuolustus" (defence in depth). 
Syväpuolustus toteutetaan ensisijaisesti 
yhdistelemällä lukuisia peräkkäisiä ja 
toisistaan riippumattomia suojelutasoja, 
joiden olisi annettava periksi ennen kuin 
ihmisille tai ympäristölle aiheutuisi 
haitallisia vaikutuksia. Mikäli yksi 
suojelutaso tai este murtuisi, seuraavat 
tasot tai esteet olisivat käytettävissä. 
Asianmukaisesti täytäntöönpantuna 
syväpuolustuksella varmistetaan, että 
yksittäinen tekninen, inhimillinen tai 
organisaatiosta johtuva virhe ei voi 
aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ja että 
virheiden yhdistelmät, jotka voivat lisätä 
merkittävästi haitallisia vaikutuksia, ovat 
hyvin epätodennäköisiä. Eri 
puolustustasojen riippumaton tehokkuus 
on tarpeellinen syväpuolustuksen 
elementti.
Syväpuolustus saadaan aikaan 
yhdistämällä asianmukaisesti
– tehokas johtamisjärjestelmä 
turvallisuuteen sitoutuneeseen vahvaan 
johtamiseen ja vahvaan 
turvallisuuskulttuuriin
– sopiva rakennuspaikka ja hyvä 
suunnittelu insinööritoiminnan 
erityispiirteet, joilla luodaan 
turvamarginaaleja, monipuolisuutta ja 
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turvajärjestelyitä hyödyntämällä 
pääasiassa
a) suunnittelua, tekniikkaa sekä 
laadukkaita ja luotettavia materiaaleja
b) kontrolli-, rajoittamis- ja 
suojelujärjestelmiä sekä
valvontamenetelmiä
c) luontaisten ja rakennettujen 
turvallisuuselementtien asianmukaista 
yhdistelmää
– kattavat operationaaliset menettelyt ja 
käytännöt sekä onnettomuuden hallintaa 
koskevat menettelyt.
Onnettomuuden hallintaa koskevia 
menettelyitä on kehitettävä ennakkoon, 
jotta käyttöön saadaan keinoja, joilla 
ydinreaktorin ydin, ketjureaktio tai muu 
säteilyn lähden saadaan uudelleen 
hallintaan tapauksissa, joissa hallinta 
menetetään, ja haitallisten seurausten 
lieventämiseksi.
[Periaate 9]
[Periaate 10]
------------------------------------------------------------------------------

Liitteen teksti vastaa perustusvallisuutta koskevia 
periaatteita – Safety Fundamentals No. SF-1, 
IAEA, 2006. Mikäli perustusvallisuutta koskeva 
asia ei ole olennainen tämän direktiivin kannalta, 
sen numerointi ilmoitetaan hakasulkeissa.

Or. en

Perustelu

Liitteen teksti vastaa perusturvallisuutta koskevien periaatteiden tekstiä – - Safety 
Fundamentals No. SF-1, IAEA, 2006 – jota on muodollisesti muutettu, jotta sen määräykset 
soveltuvat jäsenvaltioiden velvoitteisiin. Lisäksi ainoastaan ne IAEA:n periaatteet, jotka 
sisältävät uusia määräyksiä – joilla ei ole vastaavaa merkitystä CNS-yleissopimuksessa tai 
joita direktiivi itse tai EY:n lainsäädäntö ei kata – kuten direktiivi 96/29, jolla määritellään 
edellä mainitut turvallisuusstandardit, on säilytetty.
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PERUSTELUT

Komission asetusehdotuksella pyritään aloittamaan uudelleen ydinturvallisuutta koskevien 
EU:n yhteisten puitteiden perustamisprosessi, joka käynnistettiin alun perin vuonna 2003. 

Tavoitteena on toteuttaa ydinturvallisuutta koskevat EU:n puitteet, jotka perustuvat useisiin 
toiminnallisiin tavoitteisiin, nimittäin kansallisten valvontaviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen, niiden riippumattomuuden vahvistamiseen ja ydinlaitosten turvallisuutta 
koskevan korkeatasoisen läpinäkyvyyden varmistamiseen. Tässä ehdotuksessa yhdistyvät 
tärkeimpien käytössä olevien säädösten, kuten ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen, 
ja Kansainvälisen atomienergiaviraston tekemän turvallisuustyön periaatteet.

Esittelijä suhtautuu erityisen myönteisesti tähän ehdotukseen, jolla tuetaan Euroopan 
nykyisten oikeudellisten puitteiden vahvistamista sekä tehostetaan ydinvoimaan liittyvien 
toimintojen läpinäkyvyyttä ja hallintoa. EP on johdonmukaisesti todennut1, että on 
ehdottomasti tarpeellista laatia täsmällistä lainsäädäntöä ja toteuttaa yhteisön tason käytännön 
toimia ydinvoimaloiden turvallisuuden, radioaktiivisen jätteen hallinnoinnin ja 
ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen alalla. Tämä on erityisen tärkeätä ottaen huomioon 
mikä merkitys on ydinvoimalla, jota 27 jäsenvaltion joukosta tuotetaan 15:ssä ja joka 
tyydyttää noin kolmanneksen sähkön kysynnästä EU:ssa. Ydinenergian merkitys on myös 
todennäköisesti kasvamassa ydinenergian "renessanssin" – kuusi uutta reaktoria on nykyään 
rakenteilla neljässä jäsenvaltiossa – ja voimaloiden operationaalisen eliniän pidentymisen 
vuoksi sekä siksi, että se on yksi avaintekijöistä, joilla saavutetaan riippumaton EU:n 
energiapolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoite.
Tässä suhteessa esittelijä haluaisi korostaa, että vaikka ydinenergian valitseminen 
sisällytettäväksi energiayhdistelmään kuuluu jäsenvaltioille, Euroopan unionilla on tärkeä 
tehtävä varmistaa, että tätä energialähdettä kehitetään samalla kun sitä hallinnoidaan 
rajoittavin säännöin ja sääntelykehyksellä Euratom-sopimuksen kautta. Nyt on kiistatta 
todettu, että komissiolla on toimivalta ydinenergian turvallisuuden alalla Euratom-sopimuksen 
31 ja 32 artiklan nojalla tarkoituksenaan laatia "yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi sekä huolehtii niiden noudattamisesta", kuten 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiaa C-29/99 komissio vastaan neuvosto
koskevassa tuomiossaan2.

Lisäksi komission säilyttämä lähestymistapa avaa tietä sille, että kehitetään 
ydinturvallisuuden yhtenäistettyjä standardeja koskeva lainsäädäntöä ja johdettua oikeutta, 
jolla muodostetaan ydinturvallisuutta koskevien kansallisten sääntöjen puitteet. Se on myös 
ydinturvallisuutta koskevien Euratomin yhteistyösopimusten, ydinmateriaalien valvonnan ja 

                                               
1 Maldekisin mietintö Euratomin toiminnan arviointi – 50 vuotta eurooppalaista ydinenergiapolitiikkaa (A6-
0129/2007, 2.4.2007); Reulin mietintö konventionaalisista energianlähteistä ja energiateknologiasta (A6-
0348/2007, 24.10.2007).

2 Asia C-29/99, Euroopan yhteisön komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto, Kok. 2002, s. I-11221.
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kolmansille maille annetun tuen kannalta tärkeä, jotta varmistetaan, että ydinvoimaan liittyviä 
toimintoja johdetaan vaativimpien turvastandardien mukaisesti. Sen vuoksi tällä ehdotuksella 
vahvistetaan Euratomin panoksen kansainvälinen uskottavuus ydinenergian alalla.

ESITTELIJÄN SUOSITUKSET:

I – Toimintavaihtoehto:
Komission säilyttämä toimintavaihtoehto koostuu EY:n lainsäädännön laatimisesta, millä 
asetetaan yhteiset puitteet, jotka perustuvat nykyisiin kansainvälisiin sääntöihin, jotka IAEA 
on jo kehittänyt ja joita on täydennetty ydinvoimaloita koskevilla lisävaatimuksilla 
tarkoituksena saavuttaa, ylläpitää ja jatkuvasti parantaa yhteisön ydinturvallisuutta. Näiden 
puitteiden mukaisesti määritellään turvallisuusperiaatteet sekä asetetaan jäsenvaltioita 
koskevat vaatimukset, joiden mukaisesti ne hyväksyvät lainsäädäntö- ja sääntelypuitteet, joilla 
varmistetaan sääntely ja ydinlaitosten valvonta pääasiassa asettamalla kansalliset 
turvallisuusvaatimukset, ydinlaitoksia koskevan lupajärjestelmän avulla, riippumattoman 
valvontaviranomaisen kautta sekä ydinlaitoksia koskevan valvonta-, arviointi- ja 
valvontajärjestelmän kautta.

(i) Esittelijä voi yleisesti yhtyä tähän valintaan. Siinä kunnioitetaan täysimääräisesti 
toissijaisuusperiaatetta jäsenvaltioiden kanssa jaetun toimivallan alalla. Lisäksi sillä 
mahdollistetaan direktiivin täytäntöönpanoa koskeva riittävä jousto varmistamalla, että 
(direktiivissä mainitut) turvallisuusperiaatteet määritellään yhteisesti ja jäsenvaltioille jätetään 
vastuu tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta sekä vapaus hyväksyä muita ankarampia 
sääntöjä. 
Tämä lähestymistapa on ydinlaitosten turvallisuutta koskevan kansallisen vastuun periaatteen 
mukainen siten, että ensisijainen vastuu jää luvan haltijalle riippumattoman 
valvontaviranomaisen valvonnan alaisuudessa.

Tässä suhteessa esittelijä haluaisi sen vuoksi ehdottaa ehdotusluonnoksen rakenteen uudelleen 
järjestämistä koskevaa hienoista parannusta, joka heijastelee entistä paremmin normien ja 
vastuiden hierarkiaa seuraavien seikkojen välillä: kansallisten sääntelypuitteiden määrittely, 
riippumattoman valvontaelimen rooli, sekä hyväksyttävät periaatteet ja vaatimukset ja 
luvanhaltijan vastuu.

(ii) Esittelijä on luottavainen sen suhteen, että samanaikaisesti puitedirektiivillä todella 
yhdenmukaistetaan turvallisuusperiaatteita. Ehdotuksessa pyydetään jäsenvaltioita 
kunnioittamaan IAEA:n periaatteita ja ottamaan IAEA:n alaisuudessa tehdyn 
ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen velvoitteet huomioon. Tämä osoittaa sen, että 
komissio tunnustaa, että tarvittavat säännöt ovat jo olemassa kansainvälisellä tasolla ja että 
niitä on kehitetty hyvin. Ne muodostavat hyvän pohjan yhteisön lainsäädännölle, ja niiden 
tarkoituksena on siksi varmistaa, että jäsenvaltiot panevat sen aidosti ja yhtenäisesti 
täytäntöön.  
Esittelijä jakaa myös näkemyksen, että IAEA:n standardit, menetelmät ja ohjeet muodostavat 
terveet puitteet parhaille kansainvälisellä tasolla tunnustetuille käytännöille, joista kaikki 
kansalliset vaatimukset ovat peräisin. Ottamalla ne osaksi EY:n lainsäädäntöä pyritään 
varmistamaan velvoitteiden täyttäminen EU:n tasolla ja antamaan komissiolle tarvittavat 
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välineet valvoa kyseisten sääntöjen noudattamista ja määrätä sanktioita ja varmistaa, että 
kansallinen lainsäädäntö noudattaa direktiivin määräyksiä.

II – Turvallisuussääntöjen harmonisointiprosessin uskottavuus: 
(i) Esittelijä on huolissaan aidosti riippumattoman valvontaviranomaisen varmistamisesta.
Ehdotetun direktiivin perustavaa laatua oleva lisäarvo on valvontaviranomaisen roolin 
vahvistaminen kansallisessa lainsäädännössä. Esittelijä katsoo, että sen rooli olisi määriteltävä 
entistä paremmin ja sen riippumattomuutta lisättävä. Tämä varmistaisi sen legitiimiyden 
antamalla sille valtuudet toteuttaa kaikkia tarvittavia kiireellisiä toimenpiteitä, ydinvoimalan 
toiminnan keskeyttäminen mukaan luettuna (katso uudelleen laadittu 4 artikla).

(ii) Sääntelyn oikeusvarmuus EU:n tasolla
IAEA:n asettamat perusteet, vaatimukset ja ohjeet muodostavat säännöt ja puitteet 
käytännöille, joihin yhteisön lainsäädännön ja kansallisten turvallisuusmääräysten olisi 
perustuttava. Komissio tunnustaa erityisesti, että IAEA:n vuonna 2006 julkaisemat 10 
perusperiaatetta muodostavat yhtenäisen joukon periaatteita ja pohjan, jolle jäsenvaltion 
turvallisuusvaatimukset perustetaan. Koska IAEA:n turvallisuusperiaatteet ovat pelkkiä 
suosituksia ilman sitovaa asemaa, esittelijä katsoo, että niitä ei voida ottaa yhteisön 
lainsäädäntöön vain viittaamalla tässä direktiivissä olevaan IAEA:n 
turvallisuusstandardisarjaan. Tämän vuoksi esittelijä kannattaisi sitä, että direktiiviin olisi 
lisättävä liite, joka sisältää perusturvaa koskevat periaatteet. Tällä lähestymistavalla on selvä 
etu siinä mielessä, että sääntelyn varmuus lisääntyy yhteisön tasolla ja että sillä 
muodostettaisiin kyseisten periaatteiden täytäntöönpanoa koskeva oikeusperusta ja 
yhdenmukaistamisesta tulisi tehokasta EU:n tasolla.
Mitä tulee CNS-yleissopimuksesta peräisin oleviin velvoitteisiin, esittelijä suhtautuu 
myönteisesti siihen, että direktiivissä viitataan suoraan jäsenvaltioiden tekemiin velvoitteisiin.
WENRAlle ja korkean tason työryhmälle annettu rooli, jonka mukaisesti ne yhtenäistävät ja 
edelleen kehittävät lisää "uusia reaktoreita" koskevia turvavaatimuksia, on epäselvä. Esittelijä 
on vähemmän huolestunut kyseisten tilapäisryhmien asemasta (WENRA on ydinvoima-alan 
valvontaviranomaisten epävirallinen yhdistys) kuin siitä, että tulevan teknologian turvatasot ja 
-standardit eivät ole vielä kypsiä. Direktiivillä voidaan tuskin määrittää ennalta tämän 
prosessin tuloksia ja sitoa jäsenvaltioita panemaan ne täytäntöön. Esittelijä näkee tämän 
prosessin oikeudellisen epävarmuuden lähteenä. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti esittelijä 
kannattaisi mieluummin jäsenvaltioiden rohkaisemista tekemään jatkuvia parannuksia 
turvastandardeihin. Koska niissä otetaan huomioon parhaat nykyiset käytännöt ja parhaat 
saadut kokemukset sekä heijastellaan teknologian kehitystä ja parannuksia, 
yhdenmukaistamisesta tulee "kilpailu huipulle", koska turvastandardien tasot kasvavat ja 
parannuksia pannaan jatkuvasti täytäntöön.

III – Läpinäkyvyys
(i) On tarpeellista vahvistaa nykyistä oikeuskehystä läpinäkyvyyden ja yleisön hyväksynnän 
parantamiseksi.
Esittelijä kannattaa viittausta olennaisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin. Myös tällä alalla 
on kehitetty joukko määräyksiä, jotta varmistetaan tiedonsaanti, yleisön osallistuminen ja 
läpinäkyvyys kansallisissa, kansainvälisissä tai rajat ylittävissä yhteyksissä. Tällaisia ovat 
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Århusin yleissopimus tai Espoon yleissopimus. Pyytäessään jäsenvaltioita panemaan 
velvoitteensa täytäntöön direktiivi antaa komissiolle välineet varmistaa, että jäsenvaltiot 
järjestävät päätöksentekoprosessin ja turvallisuuden alan valvontaa koskevien tulosten 
läpinäkyvyyden tehokkaasti.
(ii) Esittelijä katsoo, että valvonta, raportointi ja läpinäkyvyys ovat puitedirektiivin olennaisia 
osatekijöitä.
Esittelijä korostaa tarvetta varmistaa EP:n mukanaolo Euratom-sopimuksen määräysten 
alaisissa asioissa ja etenkin antaa EP:lle välineet saada helposti tietoa ja seurata toimintaa 
ydinvoiman turvallisuuden alalla. 

Komission olisi tiedotettava EP:lle riittävästi direktiivin täytäntöönpanosta 11 artiklan 
mukaisesti annettavilla säännöllisillä kertomuksilla, joita olisi annettava yhdenmukaisesti 
ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen vaatimusten ja sen tarkistusprosessin kanssa.
Kummatkin kertomukset sekä vertaisarviot auttavat tunnistamaan parhaiden käytäntöjen 
alueita ja tehostamaan yhteisön ydinturvallisuuden jatkuvaa parantamista. EP:n on oltava osa 
tätä prosessia.

Kaikkien edellä mainittujen syiden vuoksi esittelijä ehdottaa, että komission ehdotusta 
tarkistetaan.
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