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LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella neuvoston direktiiviksi, josta parlamenttia vain kuullaan, on 
oikeusperustanaan Euratomin perustamissopimus. Komissio katsoo, että Euratomin 
perustamissopimuksen 3 luku ja 2 artiklan b kohta sekä 30 artikla tarjoavat vankan 
oikeusperustan. Valmistelija kuitenkin katsoo, että tämä herättää kysymyksiä tiettyjen 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien standardien sovellettavuuden, työntekijöiden 
kuulemisen ja muun EU:n perussopimusten alaisen lainsäädännön suhteen – siksi 
valmistelijan esittämä ensimmäinen tarkistus koskee oikeusperustaa. Tällainen muutos myös 
toisi tämän tärkeän asian yhteispäätösmenettelyyn, jossa parlamentti on osapuolena.

Komissio tukee esitystään seuraavalla selityksellä:

"Radioaktiivisen jätteen huollon perusperiaatteena on leviämisen estäminen ja jätteen 
eristäminen ihmisistä ja biosfääristä niin kauan kuin se aiheuttaa säteilyvaaraa. On myös 
yleisesti hyväksytty eettinen periaate, että yhteiskunnan tulisi välttää kohtuuttomien 
rasitteiden jättämistä tuleville sukupolville. Vastuu olemassa olevien jätteiden 
asianmukaisesta huollosta kuulukin nykyiselle sukupolvelle, joka on hyötynyt ydinsähköstä ja 
säteilyn lääketieteellisistä sovelluksista."

Kun otetaan huomioon "eristämisen" tärkeys, valmistelija ehdottaa direktiivin soveltamisalan 
laajentamista koskemaan kaikkia työntekijöitä, joilla saattaa olla vastuu radioaktiivisen jätteen 
ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä: ei voida olettaa, että siviilit tai siviililaitokset eivät 
käsittelisi sotilastarvikkeita. Valmistelija ehdottaa myös laajempaa määritelmää sille, mikä on 
"radioaktiivista jätettä" ja mikä on "käytettyä ydinpolttoainetta" (3 artikla), jotta katettaisiin 
mahdollisimman suuri määrä työntekijöitä. Menneisyydessä sijoitettuun jätteeseen voi myös 
liittyä erityisiä käsittelyongelmia varastointiolosuhteiden huonontumisesta johtuen, ja tämä 
olisi otettava huomioon turvallisuussuunnittelussa, ja sitä olisi jopa korostettava 
asianmukaisesti.

Kun otetaan huomioon inhimillisen erehdyksen mahdollisesti tuhoisat vaikutukset 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollossa, on erittäin tärkeää, että 
käytössä on tiukat normit, jotka koskevat koulutusta, työturvallisuutta ja riippumattomien 
tahojen suorittamia tarkastuksia. Työntekijöitä itseään tai heidän edustajiaan olisi kuultava ja 
heidän olisi annettava osallistua turvallisuusmenettelyjen luomiseen ja soveltamiseen. 
Kaikille työntekijöille laitoksissa, joissa säilytetään vaarallisia aineita, ja niille työntekijöille, 
jotka osallistuvat tällaisten aineiden kuljetukseen, olisi tarjottava jatkuvaa koulutusta. Tämä ei 
tarkoita vain teknistä henkilöstöä vaan kaikkia työntekijöitä riippumatta heidän 
työsopimuksensa kestosta tai heidän tehtävästään paikan päällä. Kaikkien työntekijöiden 
kaikilla jätteen käsittelyn tasoilla on ymmärrettävä mahdolliset vaarat. Kun otetaan huomioon, 
että työntekijät, jotka ovat tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa, ovat tiettyjen rajoitusten 
alaisia altistuksen suhteen, on hyvin tärkeää, että saatavilla on riittävä määrä koulutettua 
henkilöstöä, ja käytössä on oltava myös työntekijöiden terveyden seurantakeino. Lisäksi on 
tärkeää, että kaikki alihankkijat täyttävät tiukat turvallisuus- ja koulutuskriteerit ja ovat täysin 
päteviä suorittamaan huolto-, rakennus- tai muuta tarvittavaa työtä. Valmistelija on esittänyt 
ehdotuksia kaikista näistä seikoista ja myös kysymyksestä, joka koskee kaikkia työhön 
liittyviä pitkän aikavälin tilanteita koskevaa vastuuta tarvittavien resurssien osalta.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 153 artiklan,

Perustelu

Direktiivin tavoitteena sen nykyisessä muodossa on koordinoida kansallisia 
sosiaalipolitiikkoja, mitä tulee työntekijöiden terveyden suojelemiseen käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen aiheuttamilta vaaroilta, eikä siinä säädetä mitään 
turvallisuuden perusnormeja kuten Euratomin oikeusperusta vaatii. Näin ollen 
asianmukainen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 153 artikla (sosiaalipolitiikka).

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 31 ja 
35 artiklan,

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön
perustamissopimuksen 2 artiklan b 

(1) Euratomin perustamissopimuksen 
2 artiklan b alakohdassa määrätään, että on 
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alakohdassa määrätään, että on laadittava 
yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön
ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

laadittava yhtenäiset 
turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 30 artiklassa 
määrätään, että on vahvistettava
perusnormit väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

(2) Euratomin perustamissopimuksen 30 
artiklassa määrätään, että on vahvistettava
perusnormit väestön ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Perustamissopimuksen 37 artiklassa 
määrätään, että jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle yleiset tiedot 
radioaktiivisen jätteen hävittämistä 
koskevista suunnitelmista.

(3) Euratomin perustamissopimuksen 37 
artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle yleiset tiedot 
radioaktiivisen jätteen hävittämistä 
koskevista suunnitelmista.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 153 artiklassa 
määrätään työntekijöiden terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien 
vähimmäisvaatimuksien antamisesta. 
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) 12 päivänä kesäkuuta 1989 
annetussa neuvoston direktiivissä 
89/391/ETY säädetään toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 31 artiklassa 
määrätään jokaisen työntekijän 
perusoikeudesta työoloihin, jotka ovat 
hänen terveytensä, turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa mukaisia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Perusoikeuskirjan 35 artiklassa 
määrätään jokaisen oikeudesta saada 
ehkäisevää terveydenhoitoa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) ILO on hyväksynyt säteilysuojaa 
koskevan yleissopimuksen1 ja 
suosituksen2, joita sovelletaan kaikkiin 
toiminnanaloihin, joilla työntekijä joutuu 
työnsä aikana alttiiksi ionisoivalle 
säteilylle, ja niissä edellytetään 
asianmukaisiin toimiin ryhtymistä, jotta 
voidaan varmistaa työntekijöiden tehokas 
suojaaminen kyseisenä aikana 
käytettävissä olevan tiedon perusteella.
___________________________
1 C115 Yleissopimus työntekijäin 
suojaamisesta ionisoivalta säteilyltä, 
22.6.1960.
2 C114 Suositus työntekijäin 
suojaamisesta ionisoivalta säteilyltä, 
22.6.1960.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien jätteeksi katsottu käytetty 
ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja 
se on eristettävä ihmisistä ja 
elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen 
erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii 
järjestelyjä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivinen jäte, mukaan lukien 
jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine,
on pakattava asianmukaisesti, sen
leviäminen on estettävä ja se on eristettävä 
ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi 
ajaksi. Sen erityisluonne
(radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä 
ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta, kuten 
loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin 
sen huollon viimeisenä vaiheena.
Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös 
pitkäaikainen varastointi, on vain 
väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto 
loppusijoitukselle.
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Perustelu
Pakkaaminen vakaisiin jätemuotoihin ja asianmukainen paketointi ovat leviämisen turvallisen 
estämisen ja biosfääristä eristämisen keskeisiä edellytyksiä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa 
omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta 
politiikastaan, siinä olisi kuitenkin 
noudatettava IAEA:n vahvistamia 
turvallisuusperusteita. Kullakin 
jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus 
välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä 
tuleville sukupolville olemassa olevasta 
käytetystä ydinpolttoaineesta ja 
radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, 
jota odotetaan syntyvän nykyisten 
ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa 
omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta 
politiikastaan, siinä olisi kuitenkin 
noudatettava IAEA:n vahvistamia 
turvallisuusperusteita. Kullakin 
jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus 
välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä 
tuleville sukupolville olemassa olevasta 
käytetystä ydinpolttoaineesta ja 
radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, 
jota odotetaan syntyvän nykyisten 
ydinlaitosten käytöstä poistamisesta. 
Jäsenvaltioiden olisi näin ollen luotava 
käytöstäpoistoa koskeva menettelytapa, 
joka takaa, että laitokset puretaan 
turvallisimmalla tavalla ja 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
niiden sulkemisen jälkeen.

Perustelu
Nykyinen laaja vaihtelu välittömästi tapahtuvasta 100 vuoden viiveellä tapahtuvaan käytöstä 
poistamiseen eri jäsenvaltioissa ei ole hyväksyttävissä, kun otetaan huomioon edellisessä 
virkkeessä määritelty eettinen velvoite.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoketjun 
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kaikissa osissa työntekijöitä on suojeltava 
ja heidän on oltava terveys- ja 
turvallisuuslainsäädännön kattamia 
toiminnastaan tai asemastaan 
riippumatta, ja työntekijöiden terveyteen 
ja turvallisuuteen kohdistuvat pitkän 
aikavälin vaikutukset on otettava 
huomioon kaikkien käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvien välineiden yhteydessä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Tätä direktiiviä 
täytäntöönpantaessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota vaaralle alttiina oleviin 
työntekijöihin ja terveys- ja 
turvallisuuslainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä on koiduttava välittömiä ja 
ankaria seuraamuksia.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Unionin työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädäntöä voidaan 
soveltaa myös käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoon.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen 
ja kehittäminen on olennainen osa korkean 
turvallisuustason varmistamista, ja sen olisi 
perustuttava käytännön kokemuksen kautta 
oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen sekä kaikkien 
osapuolten välisen teknisen yhteistyön 
yhdistelmään.

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen 
ja kehittäminen on olennainen osa korkean 
turvallisuustason varmistamista ja 
työntekijöiden suojelua, ja sen olisi 
perustuttava ennaltaehkäisyyn tähtäävän 
koulutuksen, käytännön kokemuksen 
kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen 
ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien 
osapuolten välisen teknisen yhteistyön 
yhdistelmään.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkea turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

2. Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
huolehtivat asianmukaisista kansallisista 
järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon korkein turvallisuustaso 
työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Perustelu

Olisi viitattava aina korkeimpaan mahdolliseen turvallisuustasoon.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

(3) Sillä ylläpidetään ja edistetään käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvää yleisötiedotusta ja 
yleisön osallisuutta.

(3) Sillä ylläpidetään ja edistetään käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvää korkeatasoista
yleisötiedotusta ja yleisön osallisuutta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden vähimmäisvaatimukset, 
mutta jäsenvaltiot voivat vapaasti määrätä 
korkeammat käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
vaatimukset.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin 
vaiheisiin jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen.

Perustelu
Tekstistä puuttuu maininta siitä, mitä kehystä sovelletaan ydinlaitoksiin. On syytä panna 
merkille, että siviilejä työskentelee myös armeijan palveluksessa ja heitä saattaisi olla 
purkamassa armeijan laitoksia ja siivoamassa jätteitä. Jotkin palvelut teetetään 
ulkopuolisilla. Jäsenvaltioiden kansalaisten suojelun kannalta on erittäin tärkeää, että 
kaikkea radioaktiivista jätettä käsitellään tiukimpien turvallisuusnormien mukaisesti.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta
kaivannaisteollisuuden mahdollisesti 
radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat 
direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös
kaivannaisteollisuuden mahdollisesti 
radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat 
direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan.

Perustelu

Tämän direktiivin on katettava myös kaikki luonnollinen radioaktiivinen materiaali, jota on 
käsitelty jollakin tavalla ja joka täyttää radioaktiivisen jätteen luokituskriteerit. Ei ole mitään 
syytä jättää tämän direktiivin ulkopuolelle esimerkiksi uraanin louhinnasta ja jalostuksesta 
peräisin olevaa radioaktiivista jätettä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hyväksyttyihin päästöihin.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioissa on monia ydinlaitoksia, ennen muuta jälleenkäsittelylaitoksia ja ehkä myös 
ydinonnettomuuksien saastuttamia laitoksia, joissa "hyväksytyt päästöt" ovat synnyttäneet 
tilanteen, jossa puhdistustoimenpiteet tuottavat radioaktiivista jätettä, jota on sitten 
valvottava ja huollettava.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) ’altistuneella työntekijällä’ kaikkia 
henkilöitä, jotka ovat mukana 
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ydinpolttoainejätteen tai radioaktiivisen 
jätteen huollon ketjussa heidän 
toiminnastaan tai asemastaan 
riippumatta;

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti,
myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti
niin kauan kuin ne ovat vaarallisia 
ihmisille ja ympäristölle.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) työntekijöiden ja väestön altistumista 
käytetylle ydinpolttoaineelle ja 
radioaktiiviselle jätteelle vältetään;

Perustelu

Yleistä työntekijöiden ja väestön suojeluperiaatetta ei ole kirjattu 4 artiklaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d b) toimenpiteitä toteutetaan sellaisten 
työntekijöiden – myös satunnaisten 
työntekijöiden – tulevien terveysriskien 
kattamiseksi, jotka altistuvat 
radioaktiiviselle säteilylle;
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) toteutetaan toimenpiteitä, jotka 
ulottuvat kaikkiin työntekijöihin, jotka 
osallistuvat käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyviin 
toimiin, mukaan lukien epäsuorasti 
osallistuvat työntekijät, kuten 
kuljetustyöntekijät, 
turvallisuustyöntekijät, asevoimien jäsenet 
ja poliisit;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) käytössä on yhteisvastuu, jotta 
kaikkia käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon 
osallistuvia suojellaan.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(b a) työntekijöiden terveyttä ja 
turvallisuutta ja koulutusta koskevat 
kansalliset vaatimukset;

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(d) järjestelmä asianmukaista 
institutionaalista valvontaa, 
viranomaistarkastuksia, dokumentaatiota ja 
raportointia varten;

(d) järjestelmä asianmukaista 
institutionaalista valvontaa, 
viranomaistarkastuksia, dokumentaatiota ja 
raportointia varten, sekä koko prosessiin 
osallistuvien työntekijöiden tarvittava 
koulutus heidän työterveytensä ja 
-turvallisuutensa takaamiseksi ja 
säilyttämiseksi;

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
toimet, mukaan lukien toimintojen 
keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai 
peruuttaminen;

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
toimet, mukaan lukien toimintojen 
keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai 
peruuttaminen, jotka kattavat muun 
muassa kyseisiä työntekijöitä koskevan 
terveys- ja turvallisuuslainsäädännön 
rikkomisen;

Perustelu

Jätteenkäsittelylaitosten olisi myös oltava alttiina rangaistuksille, elleivät ne noudata terveys-
ja turvallisuusnormeja.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että valvontaviranomainen on 
demokraattisen valvonnan alainen.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella on valtuudet ja 
resurssit panna säännöllisesti toimeen 
ydinturvallisuusarviointeja, -tutkimuksia 
ja -tarkastuksia sekä tarvittaessa 
täytäntöönpanotoimia laitoksissa jopa 
käytöstäpoiston aikana. Näiden 
arviointien on koskettava muun muassa 
työntekijöiden, myös alihankkijoiden 
työntekijöiden, terveyttä ja turvallisuutta 
sekä henkilöstömääriä ja koulutusta. 

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Edellä 3 a kohdassa tarkoitettu 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
arviointi tehdään yhteistyössä 
työntekijöiden terveydestä ja 
turvallisuudesta vastaavien viranomaisten 
kanssa.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella on valtuudet 
keskeyttää toiminta tapauksissa, joissa 
turvallisuus ei ole taattu.
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Toimivaltainen 
valvontaviranomainen raportoi 
jäsenvaltioille ja asiaankuuluville 
toimivaltaisille organisaatioille, 
luvanhaltijoille, luvanhaltijan 
työntekijöiden edustajille, alihankkijoille 
ja väestölle arviointiensa tuloksista.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 e kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltainen valvontaviranomainen 
perustaa tai nimeää elimen, joka vastaa 
siitä, että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen käsittelyyn 
osallistuneiden työntekijöiden asiakirjoja 
säilytetään vähintään 50 vuoden ajan, ja 
siitä, että asiakirjat kootaan riippumatta 
työnantajasta tai alihankkijasta ja 
noudattaen voimassa olevia 
tietosuojasääntöjä, ja joka on velvollinen 
antamaan tietoja kyseisille työntekijöille 
ja heidän jälkeläisilleen.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
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valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta järjestelmällisellä ja 
todennettavalla tavalla.

valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan toimintojensa turvallisuutta –
mukaan lukien työntekijöiden ja
alihankkijoiden terveys ja turvallisuus –
ja laitostensa turvallisuutta 
järjestelmällisellä ja todennettavalla 
tavalla. Luvanhaltijan on raportoitava 
arviointiensa tuloksista toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle ja muille 
asiaankuuluville toimivaltaisille 
organisaatioille, luvanhaltijan 
työntekijöiden edustajille, alihankkijoille 
ja väestölle.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien 
ehkäisemistä ja onnettomuuksien 
seurausten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 
työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
arviointeihin on sisällyttävä sen 
varmistaminen, että onnettomuuksien ja 
fyysisten hyökkäysten ehkäisemistä ja 
onnettomuuksien seurausten ja fyysisten 
hyökkäysten lievittämistä varten on 
määritelty toimenpiteet, mukaan lukien 
sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja 
luvanhaltijan hallinnollisten 
turvamenettelyjen varmistaminen, joiden 
toimimattomuus johtaisi siihen, että 
ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi 
työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

Perustelu

Terrori-iskuilla, erityisesti sellaisilla joihin on saatu apua sisäpiiristä, voi olla äärimmäisen 
kovia seurauksia työntekijöiden ja väestön turvallisuuden ja terveyden kannalta.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa 
turvallisuus on etusijalla ja jotka 
toimivaltainen valvontaviranomainen
todentaa säännöllisesti.

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat perustavat ja panevat 
täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa 
turvallisuus ja suoja ovat etusijalla ja jotka 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
työntekijöiden edustajat, joilla on 
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä 
koskeva erityisvastuu, todentavat
säännöllisesti.

Perustelu

Suojan menettämisellä voisi olla samanlaisia tai pahempia vaikutuksia työntekijöiden ja 
väestön terveyteen kuin onnettomuuksilla. Tällä alalla työskentelevien edun mukaista on 
osallistua normien ja järjestelmien todentamiseen.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvanhaltijat pystyvät takaamaan ja 
panemaan täytäntöön työterveys- ja 
turvallisuusnormien soveltamisen 
kaikkiin prosessissa mukana oleviin 
työntekijöihin sekä takaamaan heille 
tarvittavan koulutuksen koko prosessin 
ajan tieteen edistys huomioon ottaen.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen 
sulkeminen; turvallisuusarviossa on 
mainittava turvallisuusarvioinnissa 
sovelletut standardit. Huomioon on 
otettava sulkemisen jälkeinen pitkän 
aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka 
tämä on mahdollisimman pitkälle 
varmistettu passiivisin keinoin.

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja 
käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen 
sulkeminen; turvallisuusarviossa on 
mainittava turvallisuusarvioinnissa 
sovelletut standardit. Huomioon on 
otettava sulkemisen jälkeinen pitkän 
aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka 
tämä on mahdollisimman pitkälle 
varmistettu passiivisin keinoin.
Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan 
turvallisuusarviointiin on sisällyttävä 
työntekijöiden, myös alihankkijoiden 
työntekijöiden, terveys- ja 
turvallisuusriskien arviointi sekä niiden 
pätevyystasojen ja henkilöstömäärien 
arviointi, jotka vaaditaan, jotta laitos 
toimisi turvallisesti kaikkina aikoina ja 
jotta onnettomuuden sattuessa voidaan 
toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi on annettava 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
hyväksyttäviksi.

(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi on annettava 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
hyväksyttäviksi. Kyseisten työntekijöiden 
edustajille ilmoitetaan ja heitä kuullaan 
ennen turvallisuusarvioinnin jättämistä 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Turvallisuusarvio ei sisällä 
ainoastaan laitosaluetta koskevia tietoja 
vaan myös siihen liittyviä asioita kuten 
radioaktiivisen jätteen kuljettamista 
laitosalueelle tai käytetyn 
ydinpolttoaineen kuljettamista pois 
laitosalueelta koskevia tietoja.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Rekisteröinti ja seuranta erityisesti 
koskien työntekijöiden terveyttä ja 

turvallisuutta 
(1) Jäsenvaltioiden on perustettava 
rekisteröinti- ja seurantajärjestelmä 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon alalla.
(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisteröinti- ja seurantajärjestelmän 
avulla pystytään määrittämään käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
sijainti ja olosuhteet niiden tuotannossa, 
käytössä, kuljetuksessa, varastoinnissa ja 
loppusijoituksessa.
(3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
joko luvanhaltija tai valtion elin säilyttää 
käytetylle ydinpolttoaineelle ja 
radioaktiiviselle jätteelle työnsä aikana 
altistuneita työntekijöitä koskevat tiedot, 
jotta työperäisiä sairauksia voidaan 
seurata pitkällä aikavälillä.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
8 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Menettelyt ja seuraamukset

Jäsenvaltioiden on yleisten periaatteiden 
mukaisesti varmistettava, että 
hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä 
sekä seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, 
varoittavia ja oikeassa suhteessa tehdyn 
rikkomuksen vakavuuteen ja työntekijöille 
aiheutettuun vahinkoon, sovelletaan, 
mikäli tästä direktiivistä johtuvia 
velvoitteita rikotaan.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 
kansalliseen kehykseen sisältyy
koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat 
kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 
kansalliseen kehykseen sisältyy
säännöllistä ja ennalta ehkäisevää 
koulutusta koskevia järjestelyjä, jotka 
kattavat kaikkien käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta vastaavien osapuolten tarpeet
tekniikan ja tieteen kehityksen mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota välillisesti laitosalueella 
toimintaan osallistuviin osapuoliin ja 
huolehdittava siitä, että heille tarjotaan 
asianmukaista ja ajantasaista koulutusta 
ennen kuin he suorittavat radioaktiivista 
jätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta 
koskevia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että luvanhaltijat pystyvät 
panemaan kyseiset järjestelyt täytäntöön 
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ja rahoittamaan ne, jotta taataan kaikkien 
prosessissa mukana olevien osapuolten 
terveys ja turvallisuus.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 
tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu, terveys- ja turvallisuuskysymykset 
ja ammattitaudit, joita voi esiintyä 
pitkäaikaisen radioaktiiviselle säteilylle 
altistumisen seurauksena.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat asianmukaiset 
laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja 
toteutetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuutta koskevat asianmukaiset 
laadunvarmistusohjelmat, koulutus 
mukaan lukien, laaditaan ja toteutetaan
säännöllisesti.

Tarkistus 50



PE458.851v02-00 24/25 AD\858481FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden ja väestön 
saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti 
on myös varmistettava, että toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa väestölle 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot 
on saatettava väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat 
tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ja 
väestön terveyden, turvallisuuden ja 
suojan säilyttämiseksi, ovat saatavilla
säännöllisesti. Tämän velvoitteen 
mukaisesti on myös varmistettava, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
tiedottaa väestölle toimivaltaansa 
kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava 
väestön saataville kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä. Tiedot, jotka liittyvät 
suoraan työntekijöiden ja väestön 
terveyteen ja turvallisuuteen, erityisesti 
radioaktiivisia ja myrkyllisiä päästöjä ja 
tällaisille päästöille altistumista koskevat 
tiedot, on julkistettava olosuhteista 
riippumatta.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen;

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset 
ratkaisut jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen; menneisyydessä 
väliaikaisiin varastointialtaisiin sijoitettu 
radioaktiivinen jäte ja käytetty 
ydinpolttoaine on asetettava etusijalle, 
erityisesti niiden työntekijöiden terveyteen 
ja turvallisuuteen kohdistuvien 
vaikutusten osalta;
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Perustelu

Siihen, että huomattavia määriä radioaktiivista jätettä on jätetty asianmukaisesti 
pakkaamatta ja varastoimatta, ei ole puututtu vuosikymmeniin. Osa varastointialtaissa 
olevasta käytetystä polttoaineesta on erityisen alttiina fyysiselle hyökkäykselle. Asian 
korjaaminen on kiireellistä ja se on myös tärkeää, jotta vältetään henkilöstön ja väestön 
tahatonta altistamista riskille.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(7) yksityiskohtaiset suunnitelmat koskien 
tarkastusten määrää, tarkastusresursseja 
ja tarkastajien koulutusta;


