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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 kattavampaa "radioaktiivisen jätteen" 
ja "käytetyn ydinpolttoaineen" määritelmää (3 artikla), jotta direktiivi kattaisi suurimman 
mahdollisen määrän 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,

Or. en

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 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 3

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.

Or. en

Perustelu
Pakkaaminen vakaisiin jätemuotoihin ja asianmukainen paketointi ovat leviämisen turvallisen 
estämisen ja biosfääristä eristämisen keskeisiä edellytyksiä. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Työntekijät ja väestö joutuvat 
kohtuuttomaan ja kasvavaan vaaraan 
johtuen siitä, minkälaisissa olosuhteissa 
joitakin jätteitä kuten plutoniumia 
sisältäviä lietteitä tai saastunutta grafiittia 
on menneisyydessä varastoitu.
Pakkaamattomat, helposti ympäristöön 
leviävät jätemuodot ja suojaamattomiin 
altaisiin sijoitettu käytetty ydinpolttoaine 
ovat radiotoksisia ja erittäin haavoittuvia 
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sekä aiheuttavat jatkuvan 
onnettomuusriskin ja ovat mahdollinen 
terrori-iskun kohde. 

Or. en

Perustelu
Se, että huomattavia määriä radioaktiivista jätettä on jätetty asianmukaisesti pakkaamatta, 
aiheuttaa jatkuvan vaaran ja vaatii toimenpiteitä, jotta ihmisten terveyteen kohdistuvia ja 
ympäristövahingon riskejä vähennetään.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty 
teknisellä tasolla, että geologinen 
loppusijoitus syvälle maaperään on
turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-
aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
viimeiseksi vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä 
etenemään kohti loppusijoituksen
toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen
loppusijoituskonseptit vaihtelevat 
loppusijoituksesta maanpinnan 
läheisyyteen (rakennukset, hautaaminen 
matalalle tai hautaaminen muutaman 
kymmenen metrin syvyyteen maanpinnan 
alapuolelle) aina loppusijoitukseen 
huipputason tekniikan mukaiseen 
geologiseen säilytyspaikkaan 70–100 
metrin syvyydessä. 30 vuoden tutkimuksen 
jälkeen ydinalan intressitahot otaksuvat
yleisesti, että geologinen loppusijoitus 
syvälle maaperään on kestävin vaihtoehto 
korkea-aktiivisen radioaktiivisen jätteen 
huollon viimeiseksi vaiheeksi. Jos 
ehdotettujen geologista loppusijoitusta 
syvälle maanpinnan alle koskevien 
menetelmien turvallisuusseikat voidaan 
taata, siirtymistä loppusijoituksen
toteuttamiseen voitaisiin harkita.

Or. en

Perustelu

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
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No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved.
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 6

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 mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa niiden sulkemisen 
jälkeen. 

Or. en

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. 
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Työntekijöitä on suojeltava ja 
heidät on katettava kaikkialla käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoketjun osissa riippumatta heidän 
toiminnastaan tai asemastaan; pitkän 
aikavälin vaikutuksia työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen on 
tarkasteltava kaikkien käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon liittyvien välineiden yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 10

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 ehkäisevän koulutuksen
kautta oppimisen, käytännön kokemuksen,
tieteellisen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen sekä kaikkien osapuolten 
välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

Or. en

Tarkistus 11

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.

Or. en
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Perustelu

Olisi viitattava aina korkeimpaan mahdolliseen turvallisuustasoon.

Tarkistus 12

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 asti, viimeksi mainittu 
vaihe mukaan luettuna. 

Or. en

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.

Tarkistus 13

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hyväksyttyihin päästöihin.

Poistetaan.

Or. en

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 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä 
muodossa olevaa radioaktiivista ainetta,
jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jonka 
päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei näe 
mitään jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

(6) ’radioaktiivisella jätteellä’ käytettyä 
ydinpolttoainetta, sellaista kaasumaisessa, 
nestemäisessä tai kiinteässä muodossa 
olevaa radioaktiivista ainetta, joka on 
peräisin jälleenkäsittelystä, ja muuta 
kaasumaisessa, nestemäisessä tai 
kiinteässä muodossa olevaa 
radioaktiivista ainetta, jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

Or. en
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Perustelu
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste.
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’käytetyllä (ydin)polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan pitää
joko käyttökelpoisena resurssina, joka 
soveltuu jälleenkäsiteltäväksi, tai sitä 
voidaan pitää radioaktiivisena jätteenä, 
joka on loppusijoitettava;

(10) ’käytetyllä (ydin)polttoaineella’ 
ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty 
reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu 
sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan joko
jälleenkäsitellä tai sen katsotaan olevan 
radioaktiivista jätettä, jos jäsenvaltio tai 
luvanhaltija, jonka päätöksen jäsenvaltio 
hyväksyy, ei ole suunnitellut sille 
lisäkäyttöä seuraavien kahden vuoden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 17

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
vähintään 150 vuoden ajan tai 
pidempäänkin, jos se on vaarallista 
ihmisille ja ympäristölle;
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Or. en

Perustelu

Tuntuu asianmukaiselta määritellä, mitä pitkällä aikavälillä tarkoitetaan. Työntekijöitä ehkä 
tarvitaan vartioimaan/suojelemaan laitosta, tietoa ja asiantuntemusta tarvitaan tämän jätteen 
huoltamiseen myös seuraavien 150 vuoden ajan tai pitempäänkin (esimerkiksi käytetyn 
sekaoksidipolttoaineen (MOX) on jäähdyttävä ainakin 100 vuotta lisää ennen kuin se 
saavuttaa käytetyn uraanipolttoaineen lämpötasot ennen loppusijoittamista) ja mahdollisesti 
myös, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ongelmien ilmetessä. Kysymys on henkilöstön ja 
asiantuntemuksen saatavilla olosta. Tämä edellyttää rahoitusta, jatkuvia investointeja 
koulutukseen jne.

Tarkistus 18

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.

Or. en

Perustelu

Yleistä työntekijöiden ja väestön suojeluperiaatetta ei ole kirjattu 4 artiklaan.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) toteutetaan toimenpiteitä 
altistuneiden työntekijöiden tulevien 
terveysriskien kattamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) toteutetaan toimenpiteitä kaikkien 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huoltoon liittyvään prosessiin 
osallistuvien työntekijöiden kattamiseksi, 
mukaan lukien epäsuorasti siihen 
osallistuvat työntekijät kuten kuljetus- ja 
turvallisuustyöntekijät, asevoimat ja 
poliisi; 

Or. en

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 22

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 
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rikkomisen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 23

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.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
valvonnassa arvioimaan ja valvomaan 
säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on 
kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti 
parantamaan laitostensa ja toimintojensa
turvallisuutta, työntekijöiden ja 
alihankkijoiden työntekijöiden terveys ja 
turvallisuus mukaan lukien,
järjestelmällisellä ja todennettavalla 
tavalla. Luvanhaltijan on raportoitava 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
muille asiaankuuluville toimivaltaisille 
elimille, luvanhaltijan työntekijöiden 
edustajille, alihankkijoille ja väestölle 
arviointiensa tuloksista. 

Or. en
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Tarkistus 27

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 ja fyysisten hyökkäysten
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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28

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 varmuus ovat etusijalla ja 
jotka toimivaltainen valvontaviranomainen
ja työntekijöiden edustajat todentavat
säännöllisesti.

Or. en
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Perustelu

Varmuuden 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 29

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä 
riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat 
täyttääkseen 1–4 kohdan mukaiset käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevat 
velvoitteensa.

(5) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä 
riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat 
täyttääkseen 1–4 kohdan mukaiset käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon, mukaan lukien pitkän aikavälin, 
150 vuoden tai pidemmän ajanjakson, 
huolto, turvallisuutta koskevat 
velvoitteensa.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

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.
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Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on käsitettävä 
työntekijöiden terveys- ja 
turvallisuusriskien arviointi, myös 
alihankkijoiden työntekijöiden, sekä 
niiden pätevyystasojen ja 
henkilöstömäärien arviointi, jotka 
vaaditaan, jotta laitos toimisi turvallisesti 
kaikkina aikoina, myös onnettomuuksien 
sattuessa. 

Or. en

Tarkistus 31

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. Asianosaisten 
työntekijöiden edustajille ilmoitetaan ja 
heitä kuullaan ennen 
turvallisuusarvioinnin jättämistä 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Turvallisuusarvio käsittää laitoksen 
lisäksi myös kaikki asiaan liittyvät 
kysymykset kuten radioaktiivisen jätteen 
tai käytetyn ydinpolttoaineen 
toimittamisen laitokseen tai laitoksesta.



PE458.851v01-00 20/23 PA\854498FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 33

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 
koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet. Jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
epäsuorasti osallisina oleviin henkilöihin 
ja varmistettava, että heille tarjotaan 
ajanmukaista ja asiaankuuluvaa 
koulutusta.

Or. en

Perustelu

Myös henkilöille, jotka eivät suoraan työskentele ydinjätteen käsittelyssä, mutta jotka 
kuitenkin ovat altistumisvaarassa (esimerkiksi kuljetus- ja turvallisuustyöntekijät ja 
ympäristöasiantuntijat), olisi tarjottava asianmukaista koulutusta.

Tarkistus 34

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 

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 turvallisuusasiat ja 



PA\854498FI.doc 21/23 PE458.851v01-00

FI

vastuu. ammattitaudit, joita saattaa esiintyä 
pidemmällä aikavälillä radioaktiiviselle 
säteilylle altistumisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 35

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.

Or. en

Perustelu
Koulutus on keskeinen osatekijä laadunvarmistusohjelmissa, ja ne voidaan panna 
asianmukaisesti täytäntöön vain, jos työntekijät on kunnolla koulutettu.

Tarkistus 36

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 

(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 
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lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä.

lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten 
turvallisuusintressejä. Tiedot, jotka liittyvät 
suoraan työntekijöiden ja väestön 
terveyteen ja turvallisuuteen, (erityisesti 
radioaktiivisia ja myrkyllisiä päästöjä ja 
päästöille altistumista koskevat tiedot) on 
asetettava julkisesti saataville olosuhteista 
riippumatta. 

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että terveyttä ja ympäristöä koskevat tiedot ovat työntekijöiden ja 
väestön saatavilla: tämän olisi oltava kaupallisia näkökohtia tärkeämpää.

Tarkistus 37

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;

Or. en

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.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 7 kohta

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;

Or. en


