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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA  

1.1. Ehdotuksen tausta ja tavoitteet 

Ydinturvallisuusdirektiivin hyväksym isen jälkeen kom ission vuoden 2010 työohjelm aan 
sisältyy tarkistetun ehdotuksen laatiminen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevaksi lainsäädännöksi (työohjelman kohta 2010/ENER/021). 

Ehdotetussa direktiivissä vahvistetaan EU:n oikeudellinen kehys  käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollolle. Sillä tarkistetaan ehdotusta neuvoston direktiiviksi (Euratom) 
käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta1.  

Kaikilla jäsenvaltioilla on radioaktiivis ta jätettä. Sitä syntyy monista hyödyllis istä 
toiminnoista, kuten sähkön tuotannosta ydinvoim alaitoksissa ja erilais ista radioisotooppeja 
käyttävistä sovelluksista lääk etieteessä, teollisuudessa, m aataloudessa, tutkim uksessa ja 
koulutuksessa.  

Ydinreaktorien toim innasta syntyy m yös käytettyä ydinpolttoainetta. Käytetyn (eli 
säteilytetyn) polttoaineen huollossa on nykyisin kaksi vaihtoehtoa: jälleenk äsittely, jossa 
plutonium ja uraan i otetaan talteen m ahdollista uudelleenkäyttöä varten, tai välivarastointi ja 
lopuksi suo ra loppu sijoitus, jos käytettyä p olttoainetta pidetään jä tteenä kan sallisessa 
politiikassa. Vaikka käytetty polttoaine jälleenkäsiteltäisiin2, siitä syntyy kuitenkin ’lopullista 
jätettä’ eli e rotettuja lasitettuja jäännöksiä, jotka sisältävät kierrättäm ättömän jakeen, joka on 
myös loppusijoitettava. Yli puolet  jäsenvaltioista käyttää ydinvoi malaitoksia. Ydinreaktoreita 
ollaan rak entamassa ja poistam assa käytös tä, ja lis äksi uusien  re aktorien r akentamista 
suunnitellaan monissa jäsenvaltioissa. 

Jätteen om inaispiirteistä (eli r adionuklidipitoisuudesta) r iippuen ta rvitaan er ityisjärjestelyjä 
ihmisten ja ym päristön suojele miseksi ioni soivan s äteilyn aih euttamilta vaaroilta . 
Radioaktiivisen jätteen huollon perusperiaa tteena on le viämisen estäm inen ja  jättee n 
eristäminen ihm isistä ja biosf ääristä n iin kauan kuin se aiheuttaa säteilyvaaraa. 
Radioaktiivisen hajoam isen vuoksi vaara pienen ee ajan myötä. Eristä minen on varm istettu 
rakennetuilla vapautumisesteillä ja pitkä ikäisen jätteen  tapauksessa myös sijoitu skallioperän 
ominaisuuksilla. 

Radioaktiiviset jätteet luokitellaan niiden aktiivisuustason mukaan matala-, keski- tai korkea-
aktiiviseksi jätteeks i. Ero voidaan tehdä m yös lyhytikäisen ja pitkäik äisen radio aktiivisen 
jätteen v älillä3. Lyhytikäinen m atala- ja keskiaktiivin en jäte sijoitet aan tavallisesti 
maanpinnan läheisyydessä sijaitseviin loppusijoituslai toksiin. Korkea-aktiivisen jätteen osalta 
sen sija an vallitse e m aailmanlaajuinen tieteelli nen ja tekn inen yhteis ymmärrys siitä, että 
geologinen loppusijoitus syvälle maaperään on turvallisin ja kestävin vaihtoehto4. 

                                                 
1 Vuonna 200 3 esitetty k omission al kuperäinen ehdo tus (KOM(2003) 32 lopu llinen) ja vu onna 2004 

esitetty tarkistettu versio (KOM(2004) 526 lopullinen). 
2 Sekä nykyisillä että kehittyneillä polttoainekierron menetelmillä. 
3 Komission su ositus, ann ettu 1 5 p äivänä syysk uuta 1 999, k iinteän rad ioaktiivisen j ätteen 

luokittelujärjestelmästä, EYVL L 265, 13.10.1999, s. 37.  
4 OECD-NEA Radioactive Waste Management Committee: ”Collective Statement on Moving Forward to 

Geological Disposal of Radioactive Waste”, ISBN 978-92-64-99057-9.  
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EU:ssa syntyvän radioa ktiivisen jätteen määrästä yli 85 prosenttia on ly hytikäistä matala- ja  
keskiaktiivista jätettä, noin 5 prosenttia pitkäikäistä matala- ja keskiaktiivista jätettä ja alle 10 
prosenttia k orkea-aktiivista jäte ttä, m ihin sisä ltyvät sekä jä lleenkäsittelystä syntyv ä lasitettu  
jäte että jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine5. 

Riippumatta siitä, m ikä on ydinvoim an ja  m uiden kuin sähkön tuotantoon liittyv ien 
ydinsovellusten tulevaisuus, nykyisten ja tu levien radioaktiivis ten jätteiden huollon 
viimeisenä vaiheena on suoritettava loppusijoitus, jotta voidaan varmistaa turvallisuus pitkällä 
aikavälillä. 

Välivarastointi on tärkeä vaihe radioaktiivisen jätteen huollossa, etenkin käytetyn polttoaineen 
ja korkea-aktiiv isen jätteen osalta, sillä  se m ahdollistaa tehokka an jäähdytyksen ja 
radioaktiivisuuden laskun, jolloin jätteen käsi ttely on turvallisem paa. On kuitenkin olem assa 
myös laaja yksimielisyys siitä, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastointi, 
myös pitkäaikainen varastointi, on ainoastaan vä liaikainen r atkaisu, joka  vaatii aktiivista  ja  
jatkuvaa institutionaalista valvontaa. Pidemmällä aikavälillä ainoastaan loppusijoitus ja siihen 
luonnostaan liittyvät pass iiviset turvallisuusom inaisuudet voivat taat a suojan kaikilta  
mahdollisilta vaaroilta. 

Vastuu käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta on viim e kädessä valtiolla. 
On myös yleisesti hyväksytty eett inen periaate, että yhteiskunnan tulisi välttää kohtuuttomien 
rasitteiden jättäm istä tule ville sukupolville. Vastuu ol emassa olevien jätteiden 
asianmukaisesta huollosta kuulukin nykyiselle sukupolvelle, joka on hyötynyt ydinsähköstä ja 
säteilyn lääketieteellisistä sovelluksista. 

Näistä näkökohdista huolim atta useimm at maat eivät ole vielä tehneet keskeisiä päätöksiä  
käytetyn po lttoaineen ja radioak tiivisen jätt een huollosta. Täm ä koskee  erity isesti käytettyä 
polttoainetta ja korkea- aktiivista jä tettä; va in muutam a jäsenvaltio o n laatinu t ohjelm an 
loppusijoituksen toteuttam iseksi. Täm än vii vyttelyn seurauksena sekä loppusijoituksen 
toteuttaminen että välivarastointiratkaisujen ylläpitäminen jää tulevien sukupolvien vastuulle. 
Tähän liittyvät riskit ovat ilm eisiä – ra hoituksen puute, asiantuntem uksen katoam inen, 
ennakoimattomien yhteiskunnallisten mullistusten aiheuttamat häiriöt, terrorismin uhka jne.  

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn  poltto aineen turvallinen huolto kaikissa vaih eissa aina 
jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen edellyttää kansallista kehystä, joka takaa poliittisen 
sitoutumisen ja selkeän vastuunjao n ja varm istaa, että käytettä vissä on riittävät tieteelliset, 
tekniset ja taloudellis et resurssit aina kun niitä  tarvitaan. Koska kyseess ä on erittäin  herkkä 
kysymys, myös yleisölle tiedottam inen ja sen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin on 
varmistettava.  

Tämän ehdotuksen yleisenä tavoitteena on l uoda EU:n oikeudellinen kehys käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen  huollolle olennaisena osana ydinenergian 
turvallista käyttöä sähköntuotannossa ja ionisoiv an säteilyn turvallista käyttöä lääketieteessä, 
teollisuudessa, maataloudessa, tutkimuksessa ja koulutuksessa.  

Yleisen poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen 

                                                 
5 Komission k ertomus Eu roopan parlamentille j a n euvostolle Kuudes tilannekatsaus radioaktiivisen 

jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon Euroopan unionissa, KOM(2 008)542 lopullinen j a 
SEC(2008)2416. 
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– varmistaa, että työntekijöitä ja väestöä su ojellaan ionisoivan säteilyn aiheuttam ilta 
vaaroilta nyt ja tulevaisuudessa ja kansallisia rajoja laajemmin;  

– soveltaa mahdollisimman tiukkoja turvallisuusn ormeja radioaktiivisen jätteen ja käytetyn  
ydinpolttoaineen huoltoon; 

– välttää kohtuuttomien rasitteiden jättämistä tuleville sukupolville; 

– saavuttaa jatkuva po liittinen sitoutuminen käy tetyn ydinp olttoaineen ja radioak tiivisen 
jätteen huoltoon pitkällä aikavälillä; 

– varmistaa poliittisten päätösten muuttaminen selkeiksi säännöksiksi radioaktiivisen jätteen 
ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon kaikkien vaiheiden to teuttamiseksi aina jätteen 
syntymisestä sen loppusijoitukseen; 

– varmistaa huoltojärjestelm än jatkuva para ntaminen vaiheittaisen päätöksenteon ja 
yhteiskunnallisen hyväksynnän pohjalta; 

– varmistaa aiheuttajaperiaatteen mukaises ti riittävät ja läpinäkyvästi hallinnoidut 
taloudelliset resurssit, jotka ovat käytettävissä aina tarvittaessa. 

1.2. Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon vaikuttavat 
voimassa olevat säädökset; toissijaisuus 

Siviilialan ydintoiminnoista syntyvän käytetyn p olttoaineen ja rad ioaktiivisen jätteen huolto a 
koskevat yhteisön toimivaltuudet kuuluvat Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan. 
Euratomin perustam issopimuksen 2 artiklan b alakohdassa m äärätään, että on laadittava 
yhtenäiset turvallisuusm ääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelem iseksi. 
Perustamissopimuksen 30 artiklan mukaan yhteisössä on vahvistettava perusnormit väestön ja 
työntekijöiden terveyd en suojelem iseksi ioni soivan säteilyn aih euttamilta vaaroilta, ja 
37 artiklan mukaan jäsenvaltioiden  on toim itettava komissio lle yleiset tiedot kaikis ta 
radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevista suunnitelmista. 

Euroopan unionin tuom ioistuimen oikeuskäytännön m ukaan Euratom in 
perustamissopimuksen terveyden suojelua  koskevan 3 luvun m ääräykset m uodostavat 
yhdenmukaisen kokonaisuuden, jossa kom issiolle anne taan m elko laaja to imivalta suojella 
väestöä ja ympäristöä radioaktiivisen saastumisen vaaroilta6. Tuomioistuimen asiassa C-29/99 
antaman periaatteellisen  tuom ion mukaan nykyisi ä perusno rmeja, joilla pyritään pääasiass a 
suojelemaan väestön  ja työntek ijöiden terveyttä ioniso ivan sä teilyn aih euttamilta v aaroilta, 
voidaan ’täydentää’ Euratom in perustam issopimuksessa tarkoitetulla ta valla radioaktiivisen 
jätteen ja käytetyn polttoaineen turvallista huoltoa koskevilla turvallisuusvaatimuksilla. 

Käytetyn p olttoaineen ja rad ioaktiivisen jättee n huolto on selväs ti al a, jo lla kansallis ta 
lainsäädäntöä on täydennettävä EU-tason lainsä ädännöllä, koska turvallisuus on näkökohta, 
joka e i r iipu kansallis ista ra joista. Sam aan ai kaan sis ämarkkinat edellyttävä t, e ttä kom issio 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kilpailun vääristymien välttämiseksi. 

Voimassa oleva EU:n lains äädäntö ei kuitenk aan kata k aikkia käy tetyn polttoa ineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyviä toim intoja ja laitoksia. Se ei m yöskään kata 
kansallisia toimintapolitiikkoja ja niiden täyt äntöönpanoa eikä väestöll e tiedottamista ja sen 
osallistumista päätöksentekoprosessiin. 

                                                 
6 Asia C-187/87 (Kok. 1988, s. 5013) ja asia C-29/99 (Kok. 2002, s. I-11221). 
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Hiljattain a nnettu neuv oston dir ektiivi yd inlaitosten ydin turvallisuutta koskevan yhteisön  
kehyksen perustamisesta (ydinturvallisuusdirektiivi)7 kattaa ainoastaan k äytetyn polttoaineen 
varastot ja muut radio aktiivisen jä tteen v arastot, jo tka ov at ydin laitosten kanssa  s amalla 
alueella ja  liittyvät suor aan niihin.  Direktiiv issä kuitenkin todetaan, että on m yös tärkeää 
varmistaa käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallinen huolto, myös varastointi- 
ja loppusijoituslaitoksissa. Ehdotettu direktiivi käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta on siten ydinturvallisuusdirektiiviä loogisesti seuraava askel. 

Muita käytetyn polttoaineen ja radioaktiivise n jätteen huollon kannalta m erkityksellisiä EU-
säädöksiä on annettu yhteisön järjestelyistä n opeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen 
yhteydessä8, korkea- aktiivisten ra dioaktiivista aine tta sisältäv ien um pilähteiden j a 
isännättömien lähteiden valvonnasta 9, m ukaan lukien käytös tä poistetut lähteet, 
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta10 (ei koske radioaktiivisuuteen liittyviä näkökohtia) sekä 
radioaktiivisen jätteen ja kä ytetyn ydinpolttoaineen siirtoje n valvonnasta ja tarkkailusta 11,12. 
Lisäksi on annettu kom ission suositus ydin laitosten käytöstäpoi stoon sekä käytetyn 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon tarkoitettujen varojen hallinnoinnista13. 

Kansainvälisellä tasolla Kansainvä linen atomienergiajärjestö (IAEA) on laatinut yhteistyössä 
muiden org anisaatioiden kanssa  turvallisuusn ormeja, jotka eivä t o le sitovia  ja joid en 
sisällyttäminen kansalliseen lain säädäntöön on vapaaehtoista. Kaikki EU:n jäsenv altiot ovat 
IAEA:n jäseniä ja osallistuvat näiden normien hyväksymiseen. 

IAEA:n johdolla tehty käytetyn  polttoaineen ja radioaktiivisen  jä tteen huollon turv allisuutta 
koskeva yleissopimus on m erkittävin kansainvälinen sopimus tällä alalla. Sen noudattam atta 
jättämisestä ei ole kuitenkaan m äärätty m itään seuraam uksia. Siksi vaikka kaikki EU:n 
jäsenvaltiot (Maltaa lu kuun ottamatta) ja Euroopan atom ienergiayhteisö ovat sopimuspuolia, 
yleissopimuksessa ja siihen liittyvissä IAEA:n turvallisuusnorm eissa vahvistetut 
kansainvälisesti hyväksytyt periaatteet ja  vaatim ukset eivät takaa yhdenmukaista 
lähestymistapaa EU:n tasolla.  

Jotta vo itaisiin va rmistaa käytetyn  poltto aineen ja r adioaktiivisen po lttoaineen h uoltoa 
koskevien kansainvälisesti hyväksyttyjen periaa tteiden ja vaatim usten noudattam inen, niistä 
tehdään ehdotetussa direktiivissä oikeudellisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia. Siksi siinä 
asetetaan erityisvaatimuksia käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevien 
kansallisten ohjelmien laajuudesta, sisällöstä ja uudelleentarkastelusta. 

Peruslähestymistapa on sam ankaltainen kuin ydin turvallisuusdirektiivissä noudatettu, eli sen 
perustana ovat kansallis ten valvontaviranomaisten toimivalta ja IAEA:n turva llisuusnormien 
ja yleissopimuksen kansanvälisesti hyväksytyt  periaatteet ja vaatimukset. Tällä tavalla 
pyritään minimoimaan jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisesti aiheutuva lisätaakka. 

Ehdotetulla direk tiivillä on tarkoitus  sove ltaa m ahdollisimman tiukkoja turvallisuus normeja 
radioaktiivisen jätteen ja kä ytetyn ydinpolttoaineen huoltoon kokona isvaltaisella tavalla. Se 

                                                 
7 Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18–22). 
8 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76. 
9 EYVL L 346, 31.12.2003, s. 57. 
10 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15. 
11 EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21. 
12 EYVL L 338, 17.12.2008, s. 69. 
13 EUVL L 330, 28.11.2006, s. 31. 



FI 6   FI 

tarjoaa m allin ja v ertailukohdan k olmansille m aille ja alueille. S illä varm istetaan, että 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitus suoritetaan ilman aiheetonta viivytystä. 

2. KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Tarkistettua ehdotusta laa tiessaan kom issio kuuli laajasti sidosryhmiä erilaisten EU:n 
laajuisten aloitteiden kautta neuvoston pyynnön mukaisesti14.  

Kuulemiseen osallistui hallituksia, kansallisia sääntelyelimiä, radioaktiivisen jätteen huollosta 
vastaavia organisaatioita, radioaktiivisen jätteen tuottajia ja muita jä senvaltioiden tahoja sekä 
EU:n toim ielimiä, kansalaisjärjestöjä ja muita osapuolia. Huom ioon otettiin m yös 
ydinturvallisuusalan eurooppalaisten säänteli jöiden ryhm än (ENSREG) yksityiskohtainen 
lausunto. Tämä oli erityisen tärke ää, koska ENSREGillä on asiassa erityistä asiantuntemusta. 
Siinä ovat edustettuina kansalliset ydinalan valvontaviranomaiset tai turvallisuusviranomaiset 
kaikista jäsenvaltioista, sekä ydinvoimamaista että muista.  

Erityistä huom iota kiinnitettiin asian yhteiskunnalliseen ul ottuvuuteen järjestämällä erilaisia 
julkisia k uulemisia, k uten as iaa koskevat Eurobaro metri-kyselyt15 ja  avoin  julk inen 
kuuleminen16. Ydinenergian käytön jatkuessa radioakt iivinen jäte on suuri huolenaihe EU:n 
kansalaisille. Suuri enemmistö myös tukee EU-tason lainsäädännön antamista asiasta. 

Perinpohjaisessa vaikutusten ar vioinnissa tultiin siihen tu lokseen, että sitovan EU-
lainsäädännön puuttum inen tu lee todennäköisesti johtam aan tärkeiden päätösten 
lykkääntymiseen, m illä voi olla haitallis ia talou dellisia, y hteiskunnallisia ja 
ympäristövaikutuksia, kuten kohtuuttom ien rasitte iden jättäm inen tuleville sukupolville ja 
sähkömarkkinoiden kilpailun mahdollinen vääristyminen.  

Sitova EU-lainsäädäntö sitä vast oin johtaisi pitkällä aikaväli llä käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon yhdenm ukaisesti korkeaan turvallis uustasoon kaikkialla 
EU:ssa ilman, että tuleville s ukupolville jäisi kohtuuttom ia rasitteita tai että vaarannettaisiin 
tulevien sukupolvien kyky täyttää omat tarpeensa.  

3. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

Direktiivin 1 artiklan m ukaan sen tavoitteena on l uoda yhteisön kehys käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen va stuulliselle huollolle ja varm istaa, että 
jäsenvaltiot toteuttavat asianm ukaiset kans alliset jä rjestelyt kork ean tu rvallisuustason 
säilyttämiseksi. Lisäk si direk tiivillä pyritään yl läpitämään ja edis tämään yleisö tiedotusta ja  
yleisön osallisuutta.  

Direktiiviä sovelletaan ( 2 artikla) siviilitarkoituksista pe räisin olevan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin aina jätteen 
syntymisestä loppusijoitukseen. S itä ei kuit enkaan sovelleta m äärättyjen jätetyyppien 
huoltoon, kuten hyväksyttyih in päästö ihin ei kä kaiv annaisteollisuuden m ahdollisesti 

                                                 
14 Kesäkuussa 2004 ann etut neuvoston päätelmät yd inturvallisuudesta sekä k äytetyn yd inpolttoaineen ja 

radioaktiivisen jätteen turvallisesta huollosta (10823/04). 
15 Eu robarometri-erityistutkimukset 297 (2008) ja 324 (2010). 
16 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm. 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
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radioaktiivisiin jätteisi in, jotka jo kuuluvat voim assa olevan EU-lainsäädännön 
soveltamisalaan17

,
18. 

Erityistä hu omiota on kiinnitetty s en varm istamiseen, että direk tiivi on yhdenmukainen 
voimassa olevan EU-lainsäädännön kanssa samalla kun kansainvälisesti hyväksytyistä 
periaatteista ja v aatimuksista, jo tka on vah vistettu IAEA:n turva llisuusnormeissa ja  
yleissopimuksessa, tehd ään oik eudellisesti s itovia ja täytän töönpanokelpoisia EU:s sa. Siks i 
3 artiklassa annetut m ääritelmät ovat yhdenm ukaisia sekä voim assa olevassa EU-
lainsäädännössä että IA EA:n turvallisuussanastossa (yleissopimus)19 annettujen määritelmien 
kanssa. 

Käytetyn yd inpolttoaineen ja radioaktiiv isen jä tteen turvallista ja kestävää huoltoa koskevat 
perusperiaatteet esitetään 4 artiklassa. 

Erityistä h uomiota on kiinnitetty sen var mistamiseen, että ehd otettu dire ktiivi on  
yhdenmukainen ydinturvallisuusdirektiivin kanssa, jotta kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jä tteen huoltolaitosten tu rvallisuus olis i sam alla tasolla. Tä tä varten 
direktiiviehdotus ja ydinturva llisuusdirektiivi ovat raken teeltaan samanlaisia e tenkin 5–7 
artiklan, 9 ja 12 artiklan sekä 16–18 artiklan osalta. 

Yleisten periaatteiden soveltamiseen liittyy muun muassa seuraavia velvoitteita: 

– kansallinen kehys käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen pitkän aikavälin 
huoltoa varten (5 artikla); 

– käytetyn ydinpolttoaineen ja  radioaktiivisen jätteen turvallisen huollon alalla 
toimivaltainen valvontaviranomainen (6 artikla); 

– päävastuu turvallisuudesta on luvanhaltijoilla (7 artikla); 

– koulutus tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen saavuttamiseksi (9 artikla);  

– käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huol toa koskevan päätöksenteon 
avoimuus (12 artikla).  

Radioaktiivisen jätteen huollon erityispiirtei den vuoksi ehdotukseen si sältyy m yös erityisiä 
velvoitteita: 

– 8 artiklassa esitetään turvallisuutta koskeva lähestym istapa, j ohon sisältyvät käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen hu oltoon liittyvien laitosten ja toim intojen 
turvallisuusarviota ja sitä tukevaa turvallisuusarviointia koskevat vaatimukset; 

– 10 artiklassa käsitellään tarv etta varm istaa, että k äytetyn ydinpoltto aineen ja 
radioaktiivisen jätteen huolt oon on tarvittaessa olem assa rii ttävät taloudelli set resurssit 
aiheuttajaperiaatteen mukaisesti; 

– 11 artiklalla pyritään varmistamaan turvallisuuden asianmukainen laatu. 

                                                 
17 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1. 
18 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15. 
19 http://www-ns.iaea.org/standa rds/safety-glossary.htm. 
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Ehdotukseen sisältyy jo ukko ehdollisia vaatim uksia, jotka liittyvät käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeviin kansallisiin ohjelm iin ja jotka ova t tarpe en 
tavoitteiden täyttämiseksi ja vaatimusten noudattamiseksi: 

– 13 artiklassa esitetään kansallisia ohjelmia koskevat perusvaatimukset; 

– 14 artiklassa esitetään kansallisen ohjelman sisältö; 

– 15 artiklassa edellytetään, että kansalliset ohjelmat on ilmoitettava komissiolle.  

Lisäksi ehdotukseen sisältyy eräitä loppusäännöksiä: 

– 16 artiklassa esitetään raportointivaatimukset, jotka vastaavat ydinturvallisuusdirektiivissä 
säädettyä raportointimekanismia. Jäsenvaltiot raportoivat komissiolle ehdotetun direktiivin 
täytäntöönpanosta yleissopim uksen raporto intijaksojen mukaisesti. Kom ission antaa  
jäsenvaltioiden kertom usten pe rusteella edistym iskertomuksen neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille. Jäsenva ltiot teettä vät kansa llisista k ehyksistään ja ohje lmistaan 
kansainvälisen vertaisarvioinnin vaaditun korkean tason saavuttam iseksi käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen  huollossa. Vertaisarviointien tulokset 
ilmoitetaan jäsenvaltioille ja komissiolle. 

– 17 artiklassa esitetään vaatimukset, jotka koskevat ehdotetun direktiivin saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. 

– 18 ja 19 artiklassa esitetään ehdotetun direktiivin voimaantulopäivä ja se, kenelle 
direktiivi on osoitettu. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvioon.  
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2010/0306 (NLE) 

Ehdotus 

NEUVOSTON DIREKTIIVI 

käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA  

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 
32 artiklan,  

ottaa huom ioon Euroopan kom ission ehdotukse n, jonka kom issio on laatinut saatuaan 
lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden 
tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta, ja kuultuaan Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa20, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon21, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan atom ienergiayhteisön perustam issopimuksen 2 artiklan b alakohdassa 
määrätään, että on  laad ittava yhtenäise t turvallisuusm ääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.  

(2) Perustamissopimuksen 30 artiklassa m äärätään, että on vahvistettava perusnorm it 
väestön ja työntekijöiden terveyden suojelem iseksi ionisoivasta sä teilystä aiheutuvilta 
vaaroilta.  

(3) Perustamissopimuksen 37 artik lassa m äärätään, että jäsen valtioiden o n toim itettava 
komissiolle yleiset tiedot radioaktiivi sen jätteen hävittäm istä koskevista 
suunnitelmista. 

(4) Perusnormien vahvista misesta työ ntekijöiden ja väes tön terveyd en s uojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä ai heutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annettua 
neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom22 sovelletaan kaikkiin toimintoihin, joihin liitty y 
ionisoivan säteilyn vaara joko keinotekoisesta säte ilylähteestä tai luonnon 
säteilylähteestä s illoin, kun luonno n radionuk lideja pro sessoidaan tai o n prosesso itu 
niiden radioaktiivisten, halkeam is- tai hyötöominaisuuksien vuoksi. Se kattaa m yös 
tällaisista toiminnoista syntyvien materiaalien hyväksytyt päästöt. Kyseisen direktiivin 
säännöksiä on täydennetty erityislainsäädännöllä. 

                                                 
20 ……… 
21 ………… . 
22 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1. 
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(5) Euroopan unionin tuom ioistuimen, jäljem pänä ’tuom ioistuin’, oikeuskäytännön 
mukaan Euratom in perustam issopimuksen terveyden suojelua koskevan 3 luvun 
määräykset muodostavat yhdenm ukaisen kokona isuuden, jossa kom issiolle annetaan 
suhteellisen laaja toimivalta suojella väestöä ja ympäristöä radioaktiivisen saastumisen 
vaaroilta23.  

(6) Yhteisön jä rjestelyistä nopeaksi tietojen vaihdoksi säteily hätätilanteen yhteydess ä 
14 päivänä joulukuuta 1987 tehdyllä neu voston päätöksellä 87/600/Euratom 24 
säädettiin tiedoksi antam ista ja tietojen to imittamista koskevasta keh yksestä, jot a 
jäsenvaltioiden on käy tettävä suo jellakseen v äestöä sä teilyhätätilanteen sa ttuessa. 
Säteilyhätätilanteessa tarvittavia suojel utoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita 
koskevien tietojen antam isesta väestölle 27 päivänä m arraskuuta 1989 annetull a 
neuvoston direktiivillä 89/618/Euratom25 jäsenvaltioille on as etettu velvoitteita, jotka 
koskevat tietojen antamista väestölle säteilyhätätilanteessa. 

(7) Joulukuun 22 päivänä 2003 annetussa neuvos ton direktiivissä 2003/122/Euratom 26 
säädetään korkea-aktiivisten radioaktiivist a ainetta s isältävien umpiläh teiden ja 
isännättömien lähteiden valvonnasta, mukaan lukien käytöstä poistetut lähteet.  

(8) Kaivannaisteollisuuden jäte huollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttam isesta 
15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlam entin ja neuvos ton direktiivin 
2006/21/EY27 soveltamisalaan kuuluu kaiva nnaisteollisuuden mahdollisesti 
radioaktiivisten jätteiden huolto lukuun o ttamatta radioaktiivisuuteen liittyviä 
erityisnäkökohtia, jotka kuuluvat Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan.  

(9) Marraskuun 20 päivänä m arraskuuta 2006 annetulla neuvoston direktiivillä 
2006/117/Euratom28 perustetaan yh teisön jär jestelmä radioaktiivisen  jätteen ja  
käytetyn ydinpolttoaineen rajat ylittävien siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten . 
Mainittua direktiiviä on täydennetty kolm ansiin maihin suuntautuvaan radioaktiivisen 
jätteen ja käytetyn ydinpoltt oaineen vientiin sovelletta vista arviointiperusteista 
4 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission suosituksella 2008/956/Euratom29. 

(10) Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koske van yhteisön kehyksen perustam isesta 
25 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa neuvo ston direktiivissä 2009/71/Euratom 30 
jäsenvaltioille asetetaan ve lvollisuus luoda ydinturvalli suutta koskeva kansallinen 
kehys ja pitää sitä yllä.  Vaikka m ainittu direktiivi kosk ee pääasiassa ydinlaitos ten 
ydinturvallisuutta, siinä todetaan,  e ttä on m yös tärkeää varm istaa käytetyn 
polttoaineen ja rad ioaktiivisen jätteen  tu rvallinen huolto, m yös varasto inti- j a 
loppusijoituslaitoksissa. Direktiivi 2009/71/ Euratom ei kuitenkaan kata kaikkia 
käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huol toon liittyviä laitoksia ja 
näkökohtia. 

                                                 
23 Asia C-187/87 (Kok. 1988, s. 5013) ja asia C-29/99 (Kok. 2002, s. I-11221). 
24 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76. 
25 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31. 
26 EUVL L 346, 31.12.2003, s. 57. 
27 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15. 
28 EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21. 
29 EUVL L 338, 17.12.2008, s. 69. 
30 EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18. 
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(11) Tiettyjen julkisten ja yks ityisten hankkeiden ym päristövaikutusten arvioinnista 
annettua neuvoston direktiiviä 85/337/ETY 31, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/11/EY, direktiivillä 2003/35/EY ja direk tiivillä 2009/31/EY, 
sovelletaan käytetyn yd inpolttoaineen ja ra dioaktiivisen jätteen huoltolaitoks iin s iltä 
osin kuin ne kuuluvat mainitun direktiivin liitteen I soveltamisalaan. 

(12) Tiettyjen su unnitelmien ja ohjelm ien ym päristövaikutusten arvi oinnista 27 päivänä 
kesäkuuta 2001 annetussa Euroopan parl amentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/42/EY32 tode taan, e ttä ym päristöarviointi o n teh tävä k aikista suun nitelmista ja  
ohjelmista, joita valm istellaan tiettyjä al oja varten ja joissa vahvis tetaan puitteet 
sellaisten tulevien hankke iden lupa- tai hyväksym ispäätöksille, jotka on lueteltu 
direktiivin 85/337/ETY liitteessä I ja II. 

(13) Ympäristötiedon julkisesta saatavuudest a 28 päivänä tammikuuta 2003 annetussa 
Euroopan parlam entin ja n euvoston direk tiivissä 2003/4/EY 33 annetussa 
’ympäristötiedon’ määritelmässä viitataan radioaktiiviseen jätteeseen. 

(14) Yleisön osallis tumisesta tiettyjen y mpäristöä k oskevien su unnitelmien ja ohjelm ien 
laatimiseen 26 päivänä toukokuuta 2003 anne ttua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2003/35/EY 34 sovelletaan direktiiv issä 2 001/42/EY tarkoitettuihin  
suunnitelmin ja ohjelmiin. 

(15) Ydinlaitosten käytöstäp oistoon s ekä käytet yn poltto aineen ja radioak tiivisen jätteen 
huoltoon tarkoitettujen varojen hallinnoi nnista 24 päivänä lokakuuta 2006 annettu 
komission suositus 35 keskittyy rahoituksen riittävyyteen, varmuuteen ja avoim uuteen 
sen varmistamiseksi, että varoja käytetään ainoastaan suunniteltuihin tarkoituksiin. 

(16) Voimassa oleva yhteisön lains äädäntö ei  sisällä e rityisiä s äännöksiä, jo illa 
varmistettaisiin käytetyn ydinpolttoaineen ja  radioaktiivisen jätteen turvallinen ja 
kestävä huolto kaikissa vaiheissa aina jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen. 

(17) Euratom ja lähes kaikki jäsenvaltiot ovat osapuolina IA EA:n johdolla tehdyssä 
käytetyn po lttoaineen ja rad ioaktiivisen jätteen huollon  turvallisuu tta koskevass a 
yleissopimuksessa, jäljempänä ’yleissopim us’36, jonka tavoitteen a on saavuttaa ja 
ylläpitää käytetyn ydinpolttoaineen ja  radioaktiivisen jätteen huollossa 
maailmanlaajuisesti ko rkea turvallisuustaso ke hittämällä kansallis ia to imenpiteitä ja  
kansainvälistä yhteistyötä. 

(18) IAEA päivitti vuonna 2006 kai kkia normejaan ja julkaisi turvallisuusperusteet37, joille 
Euratom, OECD:n ydinenergiajä rjestö NE A ja m uut kansainväliset järjestöt ova t 
antaneet tukensa. Kuten näm ä tukiorganisaatiot ovat todenneet, 
turvallisuusperusteiden soveltam inen hel pottaa kansainväliste n turvallisuusnorm ien 
soveltamista ja yhdenmukaistaa eri valtio iden järjestelyjä.  Siksi on suotavaa, että 

                                                 
31 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40. 
32 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30. 
33 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26. 
34 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17. 
35 EUVL L 330, 28.11.2006, s. 31. 
36 INFCIRC/546, 24. joulukuuta 1997. 
37 Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, Wien, 2006. 
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kaikki valtiot noudattavat ja edistävät näit ä perusteita. Perustee t sitovat IAEA:ta sen 
toiminnassa ja valtioita  IAEA:n tukem assa toim innassa. Valtiot tai tu kiorganisaatiot 
voivat ottaa perusteet käyttöön oman harkin tansa m ukaan ja soveltaa niitä om assa 
toiminnassaan. 

(19) Yleissopimus on luonteeltaan suositteleva,  sillä sen m ääräysten noudattam atta 
jättämisestä ei ole m äärätty m itään se uraamuksia. Myöskään IAEA:n yhteistyössä 
Euratomin, OECD/NEA:n ja m uiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa laatimat 
turvallisuusnormit eivät ole oikeudellisesti sitovia eivätkä täytäntöönpanokelpoisia. 

(20) Neuvoston esitti 8 päivänä toukokuuta 2007 antamissaan ydinturvallisuutta ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja rad ioaktiivisen jätteen turvallista huo ltoa koskeviss a päätelm issä 
EU:n laajuisen korkean tason työryhm än perustam ista. Pyynnön seurauksena 
perustettiin ydinturvallisuutta ja ydinjäte huoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean 
tason asiantuntijaryhm än perustamises ta 17 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyllä 
komission päätöksellä 2007/530/Euratom 38 ydinturvallisuusalan eurooppalaisten  
sääntelijöiden ryhm ä, jäljem pänä ’ENSRE G’, jonka tehtävänä on edistää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen  huoltoa koskevien yhteisön tavoitteiden 
saavuttamista.  

(21) ENSREGin ensimm äiset päätelmät ja suos itukset otettiin huom ioon käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetussa neuvoston päätöslauselm assa. ENSREG antoi ensimm äisen raporttinsa 39 
komissiolle heinäkuussa 2009, ja  se toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
syyskuussa. Raporttia k äsiteltiin 10  päivänä m arraskuuta 20 09 annetuiss a neuvoston  
päätelmissä40, joissa neuvosto keh otti kom issiota käyttäm ään täysim ääräisesti 
hyödyksi E NSREGin asiantuntem usta harkitess aan oikeudellisesti sitovia välineitä 
koskevia eh dotuksia kä ytetyn ydin polttoaineen ja radioak tiivisen jätte en turvallis en 
huollon alalla.  

(22) Euroopan parlam entti perää nkuulutti yhdenmukais tettuja norm eja radioaktiivisen 
jätteen huollon alalla41 ja pyysi komissiota tarkastelemaan uudelleen asiasta tekemiään 
lainsäädäntöehdotusluonnoksia ja antamaan uuden ehdotuksen  radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevaksi direktiiviksi42.  

(23) Sekä unionissa että muualla  maailm assa tiedostetaan  entis tä se lvemmin, että  
ydinenergiaa on käytettävä vastuullisesti; tähän sisältyy erityisesti ydinturvallisuudesta 
ja ydinlaitosten turvaamisesta huolehtiminen. Tässä yhteydessä on käsiteltävä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätt een huoltoa, jotta voidaan varm istaa 
ydinenergian turvallinen, optimaalinen ja kestävä käyttö. 

                                                 
38 EUVL L 195, 17.7.2007, s. 44. 
39 Ydinturvallisuusalan eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmän raportti, heinäkuu 2009. 
40 Neuvoston päätelmät ydinturvallisuusalan eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmän raportista, 10. 

marraskuuta 2009.  
41 Euroopan parlamentin päät öslauselma ”Eurat omin t oiminnan a rviointi – 50 vuotta eurooppalaista 

ydinenergiapolitiikkaa”, 10. toukokuuta 2007. 
42 Mietintö ”Euratomin toiminnan arviointi – 50 vuotta eurooppala ista ydine nergiapolitiikkaa”, A6-

0129/2007. 



FI 13   FI 

(24) Vaikka jäse nvaltiot pää ttävät itse om asta ene rgialähteiden valikoim astaan, ka ikki 
jäsenvaltiot tuottav at radioak tiivista jätettä riippum atta s iitä, onko niillä 
ydinreaktoreita. Rad ioaktiivista jätettä syntyy pääasiassa ydinpoltto ainekiertoon 
liittyvistä toiminnoista, kuten ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn polttoaineen 
jälleenkäsittelystä, m utta sitä syntyy m yös muista toiminnoista, kuten radioaktiivisia 
isotooppeja käyttävistä sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa ja teollisuudessa.  

(25) Ydinreaktorien toim innasta syn tyy m yös käytettyä ydin polttoainetta. Jäsenvaltiot 
voivat määritellä oman polttoainekiertoa koskevan toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana resurs sina, joka voidaan jälleenkäsitellä, tai 
päättää lopp usijoittaa sen jätteenä. Valits emastaan vaih toehdosta huolim atta niiden  
olisi otettava huom ioon jälleenkäsittelyssä  erotetun korkea-akti ivisen jätteen tai 
jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. 

(26) Käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon ja ra dioaktiivisen jätt een huoltoon olisi 
sovellettava sam oja turvallisuustavoitteita . Täm ä tunnustetaan yleissopim uksessa ja 
IAEA:n turvallisuusnorm eissa, joissa kä ytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle ja 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitukselle asetetaan samat velvoitteet. 

(27) Radioaktiivisen jätteen, m ukaan lukien jätt eeksi katsottu käytet ty ydinpolttoaine, 
leviäminen on estettävä  ja se on eristettävä ih misistä ja elinym päristöstä pitkäk si 
ajaksi. Sen erityisluonne (radi onuklidipitoisuus) vaatii järjes telyjä ihmisten terveyden 
ja ym päristön suojele miseksi ionisoivan sä teilyn aih euttamilta va aroilta, kuten  
loppusijoitusta asianm ukaisiin laitoksii n sen huollon viim eisenä vaiheena. 
Radioaktiivisen jätteen varastointi, m yös pitkäa ikainen va rastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto loppusijoitukselle. 

(28) Näitä järjeste lyjä o lisi tue ttava ka nsallisella ra dioaktiivisten jätteide n 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja om inaisuudet. Tarkat perusteet, jo iden m ukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn 
jäteluokkaan, riippuvat kunkin va ltion erityistilant eesta suhteessa jä tteen luonteeseen 
sekä käytettävissä tai tarkasteltavina olevista loppusijoitusvaihtoehdoista. 

(29) Lyhytikäisen m atala- ja kesk iaktiivisen jätteen tyypillin en loppusijoituskonsepti on 
loppusijoitus m aanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden tutkim uksen jä lkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että geol oginen loppusijoitus syvälle m aaperään on 
turvallisin ja kestävin  vaihtoehto  korkea-ak tiivisen jätte en ja jätte eksi katso tun 
käytetyn ydinpolttoaineen huollon viim eiseksi vaiheeksi. Siks i olisi pyrittävä 
etenemään kohti loppusijoituksen toteuttamista.  

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, s iinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n 
vahvistamia turvallisuu sperusteita43. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus 
välttää kohtuuttom an rasitteen jättäm istä tuleville sukupolville olem assa olevasta 
käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan 
syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.  

                                                 
43 Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, Wien, 2006. 
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(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioakt iivisen jätteen vastuullisen huollo n 
varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi luotava kansallisen kehys, joka takaa 
poliittisen s itoutumisen ja va iheittaisen päätöksenteon ja joka  pannaan täytäntöön 
riittävällä lainsääd ännöllä ja m ääräyksillä. Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava 
organisaatio, jossa vastuut on jaettu selkeästi.  

(32) Jäsenvaltioiden perim mäinen vastuu käytet yn ydinpolttoaineen ja  radioaktiivisen 
jätteen turvallisesta huollosta on perusperiaat e, joka on vahv istettu yleissopimuksessa. 
Tätä kansallisen vastuun peri aatetta sekä periaatetta, jonka  mukaan luvanhaltijalla on 
ensisijainen vastuu käy tetyn yd inpolttoaineen ja rad ioaktiivisen jättee n turva llisesta 
huollosta toim ivaltaisen kansa llisen va lvontaviranomaisensa valvonnassa, olisi 
korostettava ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen asemaa ja riippumattomuutta olisi 
vahvistettava tällä direktiivillä. 

(33) Olisi laad ittava k ansallinen ohje lma, jo lla varm istetaan poliittis ten päätö sten 
muuttaminen selkeiks i säännöksiksi siten,  että käy tetyn ydinp olttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huo llon kaikki vaiheet aina jätteen syntym isestä s en 
loppusijoitukseen voidaan toteut taa ajallaan. Tähän olisi si sällyttävä kaikki toiminnot, 
jotka liitty vät radioak tiivisen jätteen esikäsittelyyn, käsittelyyn,  p akkaamiseen, 
varastointiin ja loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi koostua viiteasiakirjasta tai 
asiakirjakokonaisuudesta. 

(34) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huol lon eri vaiheet liittyvät 
läheisesti to isiinsa. Yhd essä va iheessa te hdyt päätökset voivat vaikuttaa seuraavaan 
vaiheeseen. Tällaiset riippuvuu ssuhteet olisi otettava huom ioon kansallisia ohjelm ia 
laadittaessa. 

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa. Se 
olisi varmistettava edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja kaikkien a sianomaisten 
sidosryhmien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoprosesseihin.  

(36) Jäsenvaltioiden välinen ja kansainvälinen  yhteistyö voisi he lpottaa ja nopeuttaa 
päätöksentekoa tarjoamalla käyttöön asiantuntemusta ja teknologiaa.  

(37) Eräät jäsenv altiot ka tsovat, että käy tetyn ydinpolttoaineen ja  radioak tiivisen jä tteen 
huoltoon liittyv ien laitosten, m yös loppusij oituslaitosten, jakam inen voisi olla 
hyödyllinen vaihto ehto, jos s e perus tuu kyseisten jäsenv altioiden väliseen 
sopimukseen. 

(38) Pannessaan täm än direktiiv in täy täntöön jäsenv altioiden olisi om aksuttava tiettyyn  
laitokseen tai toimintoon lähestymistapa, joka on oikeassa suhteessa kyseisen laitoksen 
tai to iminnon m ahdollisesti aih euttamaan vaar aan (po rrastettu lä hestymistapa), ja 
mukautettava turvallisuusarviota asianmukaisesti.  

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun lähe stymistavan olis i luotava pe rusta 
loppusijoituslaitoksen k ehittämiseen, toim intaan ja sulkem iseen liittyv ille päätöks ille 
ja mahdollistettava sellaisten epävarmuusalueiden määrittely, joihin o lisi kiinnitettävä 
erityistä huom iota tietämyksen lisääm iseksi loppusijoitusjärjestelm än turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, m ukaan lukien luonnolliset (g eologiset) ja rakennetu t 
vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta kehityksestä ajan myötä. Turvallisuusarvioon 
olisi sisä llyttävä turva llisuusarvioinnin tul okset sekä tiedot tu rvallisuusarvioinnin 
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varmuudesta ja luotettavuudesta ja siinä tehd yistä oletuksista. Siinä olisi esitettävä 
kootusti käytetyn ydin polttoaineen ja ra dioaktiivisen jätt een huoltoon liittyvän  
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta tukevat argumentit ja todisteet. 

(40) Tässä direktiivissä tunnustetaan, että kans allisessa kehyksessä olisi otettava huomioon 
kaikki käytetyn ydinpolttoainee n ja radioaktiivisen jätteen  huoltoon liittyvät vaarat, 
mutta sitä ei sovelle ta m uihin kuin säteilyvaaroihi n, sillä ne kuuluvat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan.  

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioa ktiivisen jätteen huoltoon liitty vän 
asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa korkean 
turvallisuustason varm istamista, ja sen olisi perustuttava käytännön koke muksen 
kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja  teknologian kehittäm isen sekä kaikkien 
osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään. 

(42) Kansallisten ohjelm ien vertaisarv iointi voisi olla erinom ainen tapa rakenta a 
luottamusta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon Euroopan 
unionissa, ja sen avulla voita isiin lisätä ja va ihtaa kok emuksia ja v armistaa kork ea 
vaatimustaso,  
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

1 artikla 

Kohde ja tavoitteet 

(1) Tällä direktiivillä oteta an käyttöön  yht eisön kehys käytetyn ydinp olttoaineen ja  
radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon varmistamiseksi. 

(2) Sillä va rmistetaan, e ttä jäs envaltiot huo lehtivat asian mukaisista kansallisista  
järjestelyistä, joilla tur vataan käy tetyn ydinpo lttoaineen ja radioak tiivisen jä tteen 
huollon korkea turvallisuustaso työntekijöiden ja väes tön suojelem iseksi ion isoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. 

(3) Sillä y lläpidetään ja ed istetään käy tetyn ydinpolttoaineen ja radio aktiivisen jättee n 
huoltoon liittyvää yleisötiedotusta ja yleisön osallisuutta. 

(4) Tällä d irektiivillä täyd ennetään p erustamissopimuksen 30 artiklas sa tarko itettuja 
perusnormeja käytetyn ydinpolttoaineen  ja radioaktiivi sen jätteen huollon 
turvallisuuden osalta, eikä se rajoita direktiivin 96/29/Euratom soveltamista. 

2 artikla 

Soveltamisala 

(1) Tätä direktiiviä sovelletaan 

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon k aikkiin vaiheisiin, kun käytetty po lttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toim innan tuloksena tai sen huolto to teutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa;  

(b) radioaktiivisen jä tteen huollon k aikkiin v aiheisiin jä tteen syntym isestä se n 
loppusijoitukseen, kun radioakt iivinen jäte syntyy siviilitoim innoista tai sen 
huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.  

(2) Tätä direktiiviä e i sov elleta ka ivannaisteollisuuden m ahdollisesti r adioaktiivisiin 
jätteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan. 

(3) Tätä direktiiviä ei sovelleta hyväksyttyihin päästöihin. 

3 artikla 

Määritelmät 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 

(1) ’sulkemisella’ kaikkien toim intojen loppuunsaa ttamista jollakin hetkellä sen jälkeen, 
kun käytetty polttoain e tai radioak tiivinen jäte on s ijoitettu loppus ijoituslaitokseen. 
Tähän sisältyvät lopulliset tekniset tai muut toimenpiteet laitoksen saattamiseksi tilaan, 
joka on pitkällä aikavälillä turvallinen;  



FI 17   FI 

(2) ’toimivaltaisella valvontaviranomaisella’ viranomaista tai viranomaisjärjestelmää, joka 
on nim etty jäsenva ltiossa toim imaan käytetyn poltto aineen ja radio aktiivisen jättee n 
huollon turvallisuuden valvonnan alalla 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla; 

(3) ’loppusijoituksella’ käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen sijoittamista luvan 
saaneeseen laitokseen aikomatta siirtää sitä pois myöhemmin; 

(4) ’luvalla’ kaikkia jäsenvaltion lainsäädännön nojalla annettuja oikeudellisia asiakirjoja, 
joissa m yönnetään lupa käytetyn p olttoaineen tai rad ioaktiivisen jätteen huoltoon 
liittyvää toim intaa varten tai joissa m yönnetään lupa  käytetyn polttoaineen 
huoltolaitoksen tai radioaktiivisen jätteen huoltolaitoksen sijoituspaikan valintaa j a 
laitoksen suunnittelua, rakentam ista, käy ttöönottoa, käyttöä, käytöstäpoistoa tai 
sulkemista varten;  

(5) ’luvanhaltijalla’ oikeush enkilöä tai luonnollis ta henkilöä, jo lla on luvas sa m ääritelty 
kokonaisvastuu käytetyn polttoa ineen tai radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvästä 
toiminnosta tai laitoksesta; 

(6) ’radioaktiivisella jättee llä’ se llaista kaasum aisessa, neste mäisessä tai kiinteässä  
muodossa olevaa radioaktiiv ista ain etta, jo lle jäsenvaltio tai sellain en luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen  jäsenvaltio hyväksyy, ei näe m itään 
jatkokäyttöä ja jota toim ivaltainen valvontaviranom ainen valvoo radioaktiivisena 
jätteenä jäsenvaltion lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen mukaisesti; 

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ kaikkia toimia, jotka koskevat radioaktiivisen jätteen 
esikäsittelyä, käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai loppusijoitusta, lukuun ottam atta 
kuljetusta laitosalueen ulkopuolella; 

(8) ’radioaktiivisen jätteen  huoltolaitoksella’ laitosta, j onka ensisijainen  tarkoitus on 
radioaktiivisen jätteen huolto; 

(9) ’jälleenkäsittelyllä’ prosessia ta i toimintaa, jonka tarkoituksena on poistaa käytetystä  
polttoaineesta halkeamis- ja hyötämiskelpoisia aineita jatkokäyttöä varten; 

(10) ’käytetyllä (ydin)polttoaine ella’ ydinpolttoainetta, joka  on säteilytetty  reaktorin 
sydämessä ja pysyvästi poistettu sieltä; kä ytettyä polttoainetta voidaan pitää joko 
käyttökelpoisena resurssina, joka soveltuu jä lleenkäsiteltäväksi, tai sitä voidaan pitää  
radioaktiivisena jätteenä, joka on loppusijoitettava; 

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ kaikkia to imia, jotka ko skevat käytetyn polttoaineen 
käsittelyä, varastointia, jälleenkäsittelyä tai loppusijoitusta, lukuun ottamatta kuljetusta 
laitosalueen ulkopuolella; 

(12) ’käytetyn p olttoaineen huoltolaitok sella’ laito sta, jonka ensisijain en tarko itus o n 
käytetyn polttoaineen huolto; 

(13) ’varastoinnilla’ käy tetyn poltto aineen ta i r adioaktiivisen jätteen p itämistä luva n 
saaneessa laitoksessa, josta se on tarkoitus siirtää myöhemmin pois.  



FI 18   FI 

4 artikla 

Yleiset periaatteet  

(1) Jäsenvaltioiden on m ääriteltävä kä ytetyn yd inpolttoaineen ja r adioaktiivisen jätte en 
huoltoa kos keva kansallinen to imintapolitiikka ja pidettä vä sitä yllä. Niillä o n 
perimmäinen vastuu käytetyn ydinpolttoaineensa ja radioaktiivisen jätteensä huollosta. 

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

(a) radioaktiivista jätettä sy ntyy niin vähän kuin on  käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että m äärän suht een, soveltam alla asianm ukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toim inta- ja käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan 
lukien tavanomaisten materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö; 

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja  radioaktiivisen jätteen syntym isen ja huollon 
kaikkien vaiheiden väliset riippuvuussuhteet otetaan huomioon; 

(c) tuleville sukupolville ei jätetä kohtuuttomia rasitteita; 

(d) käytetty ydinpoltto aine ja rad ioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti,  m yös 
pitkällä aikavälillä. 

(3) Radioaktiivinen jäte on l oppusijoitettava siinä jäsenvalt iossa, jossa se on syntynyt, 
paitsi jos jäsenvaltioiden kesken on sovittu yhdessä jä senvaltiossa sijaitsevien 
loppusijoituslaitosten käytöstä. 

5 artikla 

Kansallinen kehys 

(1) Jäsenvaltioiden on luotava käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa 
koskeva kansallinen oikeudellinen, valvont a- ja organisaatiokehys, jäljem pänä 
’kansallinen kehys’, ja pidett ävä sitä yllä; sen avulla ja etaan vastuut ja huolehditaan 
asianomaisten valtion viranom aisten välises tä koordinoinnista pitkällä aikavälillä. 
Kansalliseen kehykseen on sisällyttävä seuraavat osatekijät: 

(a) kansallinen ohjelm a käytetyn ydinpoltt oaineen ja radioa ktiivisen jätteen 
huoltoa koskevan toimintapolitiikan toteuttamiseksi; 

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioakt iivisen jätteen huoll on turvallisuutta 
koskevat kansalliset vaatimukset; 

(c) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen  huoltotoim intojen ja 
-laitosten lupajä rjestelmä, mukaan lukien käytetyn  polttoain een ta i 
radioaktiivisen jätteen huoltolaitoksen asettaminen to imintakieltoon luvan 
puuttuessa; 

(d) järjestelmä asianm ukaista institutionaalis ta valvontaa, viranom aistarkastuksia, 
dokumentaatiota ja raportointia varten; 
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(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat to imet, m ukaan lukien toim intojen 
keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen;  

(f) käytetyn ydinpolttoaineen ja  radioaktiivisen jätteen  huollon eri vaiheisiin 
osallistuvat elimet. 

(2) Jäsenvaltioiden on va rmistettava, että  kansa llista k ehystä ylläp idetään ja  ta rvittaessa 
parannetaan la itosten k äytöstä han kittujen ko kemusten, 8 artiklassa  tarko itetuista 
turvallisuusarvioista tehtyjen joht opäätösten, teknologian kehityksen ja 
tutkimustoiminnan tulosten perusteella.  

6 artikla 

Toimivaltainen valvontaviranomainen 

(1) Kunkin jäsenvaltion on perustettava käyt etyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huollosta vastaava toimivaltainen valvontaviranomainen ja ylläpidettävä sitä.  

(2) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että toimivaltainen val vontaviranomainen on 
toiminnallisesti ero tettu m uista elim istä ta i org anisaatioista, jotk a liittyvä t 
ydinenergian tai radioaktiivisten m ateriaalien edistäm iseen tai käyttöön, m ukaan 
lukien sähköntuotanto ja radioisotooppeja  käyttävät sovellukset, tai käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jä tteen huoltoon, jotta viranom ainen on 
valvontatehtävässään tosiasiallisesti suojattu asiattomalta vaikutukselta. 

(3) Jäsenvaltioiden on huolehdittava  siitä, että toim ivaltaiselle valvontaviranom aiselle 
annetaan oikeudelliset valtuudet ja henkilöst ö- ja taloudelliset voim avarat, joita se 
tarvitsee täyttääkseen  edellä 5 artiklan 1 kohdassa kuvattuun kansalliseen kehykseen 
liittyvät velvoitteensa painottaen riittävästi turvallisuutta.  

7 artikla 

Luvanhaltijat 

(1) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että pääv astuu käyte tyn ydinpoltto aineen ja  
radioaktiivisen jätteen huollon turva llisuudesta on luvanhaltijalla. Tätä  luvanhaltijan  
vastuuta ei voi siirtää.  

(2) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että kans allinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranom aisen va lvonnassa arvioim aan ja valvom aan 
säännöllisesti, ja siinä m äärin kuin on ko htuullisesti toteutet tavissa, jatkuvasti 
parantamaan toim intojensa ja laitos tensa turva llisuutta jär jestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.  

(3) Edellä 2 ko hdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällyttävä sen varmistam inen, että 
onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettom uuksien seurausten lievittäm istä varten on 
määritelty toim enpiteet, m ukaan lukien se llaisten f yysisten turva toimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus 
johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön 
turvallisuuden.  
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(4) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että kans allisessa kehyksessä edellytetään, että  
luvanhaltijat perustavat ja panevat täytänt öön johtamisjärjestelmät, joissa turvallisuus 
on etusijalla ja jotka toimivaltainen valvontaviranomainen todentaa säännöllisesti.  

(5) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että kans allisessa kehyksessä edellytetään, että  
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat täyttääkseen 
1–4 kohdan m ukaiset käytetyn yd inpolttoaineen ja radioa ktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat velvoitteensa. 

8 artikla 

Turvallisuusarvio 

(1) Osana laitoksen tai toim innon lupahakem usta on laadittava turvallisuusarvio ja sitä 
tukeva tu rvallisuusarviointi. Niitä on  tarv ittaessa päivitettävä laitoksen tai toim innon 
kehityksen aikana. Turvallisuusarvion ja  turvallisuusarvioinnin on vastattava 
laajuudeltaan ja yksityiskohtai suudeltaan toimintojen monimutkaisuutta ja laitokseen 
tai toimintaan liittyvän vaaran suuruutta. 

(2) Turvallisuusarvion ja sitä  tukevan turvallisuusarvioi nnin on katettava laitoksen 
sijoituspaikan valinta ja laitoksen su unnittelu, rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto 
tai loppus ijoituslaitoksen sulkem inen; turvallisuusarviossa on  m ainittava 
turvallisuusarvioinnissa sovelletut sta ndardit. Huom ioon on otettava sulkem isen 
jälkeinen pitkän aik avälin turv allisuus, etenk in se, kuinka täm ä on m ahdollisimman 
pitkälle varmistettu passiivisin keinoin.  

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan ja 
suunnitteluun liittyvät turva llisuuden kannalta m erkitykselliset näkökohdat sekä 
laitoksen johdon toteuttam at valvontatoim enpiteet ja viranom aisten valvontatoim et. 
Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvalli suusarvioinnin on osoitettava vallitsevan 
suojelun taso ja annettav a toim ivaltaiselle valvontav iranomaiselle ja m uille 
asianomaisille tahoille takeet siitä, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. 

(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva turvallis uusarviointi on  annettava toim ivaltaisen 
valvontaviranomaisen hyväksyttäviksi. 

9 artikla 

Asiantuntemus ja taidot 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi 
ja edelleen kehittäm iseksi kansalliseen kehykseen sisältyy koul utusjärjestelyjä, jotka kattavat 
kaikkien käytetyn ydinp olttoaineen ja radioak tiivisen jätteen huollost a vastaavien osapuolten 
tarpeet. 

10 artikla 

Taloudelliset voimavarat 

Jäsenvaltioiden on varm istettava, että kansal lisella kehyksellä taat aan, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huo ltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät 
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taloudelliset voim avarat, ottaen asianm ukaisesti huom ioon radioaktiivi sen jätteen tuottajien 
vastuu. 

11 artikla 

Laadunvarmistus 

Jäsenvaltioiden on varm istettava, että käytetyn ydinpolttoaineen  ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevat asianmukaiset laadu nvarmistusohjelmat la aditaan ja  
toteutetaan. 

12 artikla 

Avoimuus 

(1) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että käyt etyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huoltoa koskevat tiedot ovat työntek ijöiden ja väestön saatavilla. Täm än 
velvoitteen m ukaisesti on  m yös varm istettava, että to imivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on 
saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisesti, edelly ttäen että täm ä ei vaara nna muita kansallis essa lainsäädännössä tai 
kansainvälisissä velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten turvallisuusintressejä. 

(2) Jäsenvaltioiden on varm istettava, että väe stölle anneta an m ahdollisuus osallistu a 
tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja ra dioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin. 

13 artikla 

Kansalliset ohjelmat 

(1) Jäsenvaltioiden on osana kansal lista kehystä laa dittava, to teutettava ja pidettävä ajan 
tasalla käytetyn ydinpolttoaineen ja radioakt iivisen jätteen huoltoa koskevat ohjelm at, 
jäljempänä ’kansalliset ohjelm at’, jo tka kattavat kaik entyyppisen niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvan kä ytetyn ydinpolttoaineen ja ra dioaktiivisen jätteen sekä  
kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen h uollon eri vaiheet jä tteen 
syntymisestä sen loppusijoitukseen.  

(2) Kansallisten ohjelmien on oltava 4–12 artiklan säännösten mukaisia. 

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava kansallis ia ohjelm iaan säännöllisesti uudelleen ja 
saatettava ne tarvittaessa ajan tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen kehitys. 

14 artikla 

Kansallisten ohjelmien sisältö 

Kansallisiin ohjelmiin on sisällyttävä 

(1) inventaario kaikes ta kä ytetystä ydinpoltto aineesta ja radio aktiivisesta jättees tä sek ä 
ennusteet tulevista m ääristä, m ukaan lu kien käytöstäpoisto sta syntyvät jätteet. 
Inventaariossa on ilm oitettava selvästi m ateriaalin s ijaintipaikka ja  m äärä sekä 
vaarataso asianmukaisella luokituksella;  
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(2) konseptit, suunnitelm at ja tekniset ra tkaisut jätteen syntym isestä sen 
loppusijoitukseen; 

(3) loppusijoituslaitoksen sulkem isen jälkeist ä aikaa koskevat konsep tit ja suunnitelmat, 
mukaan lukien institutionaalisen valvonnan ke sto sekä keinot, joid en avulla laitosta 
koskeva tietämys säilytetään pidemmällä aikavälillä; 

(4) kuvaus käytetyn yd inpolttoaineen ja rad ioaktiivisen jätteen h uoltoratkaisujen 
toteuttamiseksi tarvittavista tutkimus-, kehittämis- ja demonstrointitoimista; 

(5) toteuttamiseen liittyvät tärkeät virstanpylväät, selkeät aikataulut ja vastuut; 

(6) tärkeimmät suorituskykyindikaattorit, joilla edistymistä kohti toteuttamista seurataan; 

(7) arviointi ohjelman kustannuksista sekä arvi oinnissa käytetyt lähtökohdat ja oletukset, 
joihin on sisällyttävä aikataulu; 

(8) kuvaus voim assa olevista rahoitusjärjeste lyistä, joilla varm istetaan kaikkien 
ohjelmasta aiheutuvien kustannusten kattaminen ennakoidun aikataulun mukaisesti.  

15 artikla 

Ilmoittaminen  

(1) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kom issiolle kansallisis ta ohjelm istaan ja n iiden 
merkittävistä muutoksista.  

(2) Komissio voi kolm en kuukauden kuluessa ilm oituksesta pyytää ohjelm an 
selventämistä ja/tai tarkistamista tämän direktiivin säännösten mukaisesti.  

(3) Jäsenvaltioiden on kolm en kuukaude n kuluessa kom ission komme nttien 
vastaanottamisesta toim itettava pyydetyt se lventävät tiedot ja/tai ilm oitettava 
komissiolle, miten tarkistaminen toteutetaan. 

(4) Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat selventävät tiedot ja kansallisten 
jätehuolto-ohjelmien ed istymisen päättäessään Euratom in taloudellisen tai teknisen 
avun m yöntämisestä käytetyn ydinpolttoai neen ja radioaktiivisen jättee n 
huoltotoiminnoille tai -laitoks ille tai m uodostaessaan kantojaan investointihankkeisiin 
Euratomin perustamissopimuksen 43 artiklan mukaisesti. 

16 artikla 

Raportointi 

(1) Jäsenvaltioiden on toim itettava kom issiolle kertomus täm än direktiivin 
täytäntöönpanosta ensimmäisen kerran viim eistään […] pä ivänä […]kuuta […] ja sen 
jälkeen joka kolm as vuosi käytetyn  polttoai neen ja rad ioaktiivisen jätteen huollo n 
turvallisuutta koskevassa yleissopim uksessa m ääriteltyjä uudell eentarkastelu- ja  
raportointijaksoja noudattaen. 

(2) Komissio toim ittaa jäsenvaltioiden kertom usten pohjalta neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille kertom uksen direktiivin täytäntöönpanon edistym isestä. Kom issio 
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toimittaa sam alta pohjalta inven taarion yh teisön alueella olevas ta rad ioaktiivisesta 
jätteestä ja käytetystä ydinpolttoaineesta ja tulevaisuudennäkymistä. 

(3) Jäsenvaltioiden on järjeste ttävä säännöllisesti ja vä hintään joka kymmenes vuosi 
itsearviointi kansallisesta kehyksestään, to imivaltaisesta val vontaviranomaisestaan, 
kansallisesta ohjelm astaan ja sen tote uttamisesta sekä pyydettävä kansallisen 
kehyksensä, viranom aisensa ja/tai ohjelm ansa kansainvälistä vertaisarviointia sen 
varmistamiseksi, e ttä k äytetyn ydinpoltto aineen ja radio aktiivisen jä tteen huo llossa 
saavutetaan korkea vaatim ustaso. Vertaisa rviointien tulokse t on ilm oitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.  

17 artikla 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

(1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän dire ktiivin noudattam isen edellyttäm ät lait, 
asetukset ja hallinnolliset m ääräykset voimaan viim eistään […] päivänä […]kuut a 
[…]. Niiden on ilm oitettava tästä  kom issiolle viipym ättä. Näissä  jäsenvaltio iden 
antamissa säädöksissä on viitattava tähän d irektiiviin tai niihin on liitettävä tällain en 
viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jä senvaltioiden on s äädettävä s iitä, mi ten 
viittaukset tehdään.  

(2) Jäsenvaltioiden on toim itettava tässä direk tiivissä tar koitetuista kysym yksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännöks et sekä niihin m yöhemmin tehtävät 
muutokset kirjallisina komissiolle.  

(3) Jäsenvaltioiden on ilmo itettava komissiolle ensimmäises tä kansallisesta ohjelmastaan, 
joka kattaa kaikki 14 artik lassa sääd etyt kohdat, m ahdollisimman pian m utta 
viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 

18 artikla 

Voimaantulo 

Tämä direktiivi tule e v oimaan kahdentenakym menentenä päivänä s en jälke en, ku n se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  

19 artikla 

Osoitus 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.  

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta [...]. 

 Neuvoston puolesta 
 Puheenjohtaja 
  




