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LYHYET PERUSTELUT

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 radioaktiivista jätettä. Näin ollen riippumatta siitä, mikä on 
ydinvoiman ja muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien ydinsovellusten tulevaisuus, 
nykyisten ja tulevien radioaktiivisten jätteiden huollon viimeisenä vaiheena on oltava 
loppusijoitus, jotta voidaan varmistaa turvallisuus pitkällä aikavälillä.

EU:ssa tuotetaan vuosittain noin 40 000 m³ radioaktiivista jätettä, josta noin 80 prosenttia on 
lyhytikäistä matala- ja keskiaktiivista jätettä, noin 5 prosenttia pitkäikäistä matala- ja 
keskiaktiivista jätettä ja alle 10 prosenttia korkea-aktiivista jätettä, mihin sisältyvät sekä 
jälleenkäsittelystä syntyvä lasitettu jäte että jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine.

Komission ehdotuksen pääsisältö

Jätteen ominaispiirteitä koskevista järjestelyistä riippuen tarvitaan erityisjärjestelyjä ihmisten 
ja ympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. Radioaktiivisen 
jätteen huollon perusperiaatteena on leviämisen estäminen ja jätteen eristäminen ihmisistä ja 
biosfääristä niin kauan kuin se aiheuttaa säteilyvaaraa. Pidemmällä aikavälillä ainoastaan 
loppusijoitus ja siihen luonnostaan liittyvät passiiviset turvallisuusominaisuudet voivat taata 
suojan kaikilta mahdollisilta vaaroilta. Korkea-aktiivisen jätteen osalta vallitsee 
maailmanlaajuinen tieteellinen ja tekninen yhteisymmärrys siitä, että geologinen loppusijoitus 
syvälle maaperään on turvallisin ja kestävin vaihtoehto.

Edellä mainitusta huolimatta yhdelläkään jäsenvaltiolla ei tätä nykyä ole käytössään 
ydinvoimaloiden tuottaman korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituslaitosta. Yhtäkään loppusijoituslaitosta ei ole rakennettu siitä huolimatta, että 
ydinvoimateollisuus on ollut toiminnassa 50 vuoden ajan, minkä vuoksi radioaktiivista jätettä 
säilytetään edelleen väliaikaisissa varastointilaitoksissa.

Vastuu käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta on viime kädessä 
jäsenvaltiolla. 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.

                                               
1 Vuonna 2003 esitetty komission alkuperäinen ehdotus (KOM(2003) 32 lopullinen) ja vuonna 2004 esitetty tarkistettu versio 

(KOM(2004)0526 lopullinen).



PE460.611v03-00 4/28 AD\864299FI.doc

FI

Näistä näkökohdista huolimatta useimmat maat eivät ole vielä tehneet keskeisiä päätöksiä 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen turvallinen huolto kaikissa vaiheissa aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen edellyttää kansallista kehystä, joka takaa poliittisen sitoutumisen ja selkeän 
vastuunjaon ja varmistaa, että käytettävissä on riittävät tieteelliset, tekniset ja taloudelliset 
resurssit aina kun niitä tarvitaan. Koska kyseessä on erittäin herkkä kysymys, myös yleisölle 
tiedottaminen ja sen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin on varmistettava. 

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

Valmistelijan kanta

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotusta neuvoston direktiiviksi, koska se auttaa kaikkia 
jäsenvaltioita tekemään kaikki tarvittavat poliittiset päätökset, jotka koskevat asianomaisten 
jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien perustamista ja täytäntöönpanoa erityisesti erittäin 
radioaktiivisten jätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen sijoittamisen osalta.

Erityistä huomiota on kiinnitetty sen varmistamiseen, että ehdotettu direktiivi on 
yhdenmukainen voimassa olevan EU:n lainsäädännön kanssa. Teollisuuden nykyiset 
käytänteet ja kansainvälisten asiantuntijoiden yksimielinen kanta olisi otettava huomioon.

Koska direktiiviehdotuksen tavoitteena on ydinenergian kestävä käyttö, sillä ei pidä 
eliminoida sitä mahdollisuutta, että pitkällä aikavälillä radioaktiivista materiaalia voidaan 
käyttää uudelleen, eikä se saa johtaa minkään uudelleenkäyttöön kelpaavan materiaalin 
uudelleenluokitteluun radioaktiiviseksi jätteeksi.

Tekniset asiantuntijat ovat kaikkialla maailmassa laajalti samaa mieltä siitä, että geologinen 
loppusijoitus on radioaktiivisen jätteen vaarallisimpien kiinteiden tai kiinteytettyjen muotojen 
sopivin pitkän aikavälin huollon menetelmä. Mainittujen loppusijoitusjärjestelmien 
suunnittelu ja käyttöönotto edellyttävät kuitenkin vuosien pituista tutkimusta. Tässä 
yhteydessä on jatkettava ja tuettava tutkimusta ja teknistä kehittämistä.

Eri valtioiden välisiä radioaktiivisen jätteen vientiä koskevia sopimuksia on tutkittava 
tapauskohtaisesti ja ne on sallittava myös tulevaisuudessa. Joissakin erityisissä tapauksissa 
jäsenvaltiot lähettävät/ovat lähettäneet käytettyä ydinpolttoainetta uudelleenkäsiteltäväksi
EU:n ulkopuoliseen valtioon, ja joissakin tapauksissa jäännösjätteestä vastaa 
vastaanottajavaltio. Vastaavasti radioaktiivista jätettä uudelleenkäsittelevien jäsenvaltioiden 
tulisi voida palauttaa jäännösjäte valtioon, jossa käytetty ydinpolttoaine on tuotettu.

Tässä ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi turvallisuuskysymyksiä olisi käsiteltävä vain 
radioaktiivisen jätteen hävittämislaitosten yhteydessä.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden harjoittamista tietyistä toimista 
riippumatta radioaktiivinen jäte on ratkaisua odottava todellinen ajankohtainen ongelma. 
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Keskustelussa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi olisi keskityttävä teknisiin yksityiskohtiin. 
Tässä yhteydessä ei pidä käynnistää poliittista taistelua ydinenergian käytön tulevaisuudesta.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(19 a) 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyllä 
Århusin yleissopimuksella tiedon 
saatavuudesta, yleisön osallistumisesta 
päätöksentekoon sekä oikeuden 
saatavuudesta ympäristöasioissa 
annetaan yleisölle oikeuksia ja asetetaan 
sopimuspuolille ja viranomaisille 
velvoitteita tiedon saatavuudesta, yleisön 
osallistumisesta päätöksentekoon sekä 
oikeuden saatavuudesta 
ympäristöasioissa, joihin kuuluu myös 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huolto.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy 
myös käytettyä ydinpolttoainetta. 
Jäsenvaltiot voivat määritellä oman 
polttoainekiertoa koskevan 
toimintamallinsa eli ne voivat pitää 
käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana 
resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, tai
päättää loppusijoittaa sen jätteenä. 
Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta 
niiden olisi otettava huomioon 

(25) Ydinreaktorien toiminnasta ja myös 
käytöstä poistamisesta syntyy myös 
käytettyä ydinpolttoainetta ja 
radioaktiivista jätettä. Jäsenvaltiot voivat 
määritellä oman polttoainekiertoa 
koskevan toimintamallinsa eli ne voivat 
pitää käytettyä ydinpolttoainetta 
arvokkaana resurssina, joka voidaan 
jälleenkäsitellä, tai päättää loppusijoittaa 
sen jätteenä. Valitsemastaan vaihtoehdosta 
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jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

huolimatta niiden olisi otettava huomioon 
jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-
aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun 
käytetyn ydinpolttoaineen loppuvarastointi 
tai loppusijoitus.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Käytetyn polttoaineen varastointi 
altaissa on mahdollinen ympäristön 
radioaktiivisuuden lähde, etenkin jos 
jäähdytysaltaat eivät enää ole katettuja, 
kuten Fukushimassa äskettäin kävi ilmi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Fukushiman onnettomuus osoitti 
radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen 
vaarat, ja vastaavia onnettomuuksia voi 
tapahtua nykyisissä tai rakenteilla 
olevissa ydinlaitoksissa unionin alueella 
ja naapurimaissa, joissa on suuri 
maanjäristys- ja tsunamiriski, kuten 
Turkin Akkuyussa. Unionin olisi 
ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin 
radioaktiivisen jätteen loppusijoituksen 
estämiseksi kyseisillä alueilla.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale 
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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 tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
tutkimuksen jälkeen on yleisesti 
hyväksytty teknisellä tasolla, että 
geologinen loppusijoitus syvälle 
maaperään voisi olla turvallisin ja kestävin 
vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja 
jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Toteuttamiseen voidaan ryhtyä, 
jos jäljellä olevat turvallisuuskysymykset 
saadaan ratkaisuksi.

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 siksi luotava käytöstä 
poistamista koskeva toimintamalli, jolla 
taataan, että laitokset puretaan 
mahdollisimman turvallisesti heti 
sulkemisen jälkeen.

Tarkistus 7
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon 
varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi 
luotava kansallisen kehys, joka takaa
poliittisen sitoutumisen ja vaiheittaisen 
päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön 
riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. 
Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava 
organisaatio, jossa vastuut on jaettu 
selkeästi.

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon 
varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi 
luotava kansallisen kehys, joka turvaa
poliittisen sitoutumisen ja Århusin 
yleissopimuksen mukaisen vaiheittaisen 
päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön 
riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. 
Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava 
organisaatio, jossa vastuut on jaettu 
selkeästi.

Perustelu
Euroopan unioni on 25. kesäkuuta 1998 päivätyn, tiedon saatavuudesta, yleisön 
osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyn 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen 
yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa 
direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien 
ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, 
jolla varmistetaan poliittisten päätösten 
muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, 
että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon kaikki 
vaiheet aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen voidaan toteuttaa 
ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki 
toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen 
jätteen esikäsittelyyn, käsittelyyn, 
pakkaamiseen, varastointiin ja 
loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi 
koostua viiteasiakirjasta tai 
asiakirjakokonaisuudesta.

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, 
jolla varmistetaan poliittisten päätösten 
muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, 
että käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon kaikki 
vaiheet aina jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen voidaan toteuttaa 
ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki 
toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen 
jätteen ja käytetyn polttoaineen
esikäsittelyyn, käsittelyyn, pakkaamiseen, 
varastointiin ja loppusijoitukseen Århusin 
yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti. 
Kansallinen ohjelma voi koostua 
viiteasiakirjasta tai 
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asiakirjakokonaisuudesta.

Perustelu
Euroopan unioni on 25. kesäkuuta 1998 päivätyn, tiedon saatavuudesta, yleisön 
osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyn 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen 
yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa 
direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien 
ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Työntekijöitä on suojeltava 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoketjun 
kaikissa 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.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota vaarassa oleviin työntekijöihin. 
Työterveyslainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä olisi langetettava välittömiä 
ja vakavia seuraamuksia.

Tarkistus 11
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(35) Århusin yleissopimusta olisi 
noudatettava käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollossa. Se 
tarkoittaa suuren yleisön ja kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien oikeutta 
saada kaikkia loppusijoittamiseen liittyviä 
tietoja, ja sitä, että suuri yleisö ja 
huolestuneet sidosryhmät saavat 
osallistua päätöksentekoon varhaisessa 
vaiheessa. Jos suuren yleisön 
osallistumisen piiriin kuuluvan tiedon 
saaminen evätään tai jos 
ympäristölainsäädäntöä muuten rikotaan, 
kaikilla luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä on oikeus esittää 
vastalause ja saattaa asia oikeuteen 
käsiteltäväksi.

Perustelu
Euroopan unioni on 25. kesäkuuta 1998 päivätyn, tiedon saatavuudesta, yleisön 
osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyn 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen 
yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa 
direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien 
ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen 
vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten 
jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien 
laitosten, myös loppusijoituslaitosten, 
jakaminen voisi olla hyödyllinen ja 
kustannustehokas vaihtoehto, jos se 
perustuu kyseisten jäsenvaltioiden väliseen 
sopimukseen.
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Tarkistus 13

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 
terveyden ja ympäristön suojelun, 
turvallisuuden ja avoimuuden korkean 
tason varmistamista, ja sen olisi 
perustuttava käytännön kokemuksen kautta 
oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen sekä kaikkien 
osapuolten välisen teknisen yhteistyön 
yhdistelmään.

Tarkistus 14

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.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kuljetus mukaan 
luettuna, kun käytetty polttoaine syntyy 
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tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

siviiliydinreaktorien toiminnan tuloksena 
tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen 
puitteissa;

Tarkistus 16

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 
loppuvarastointiin tai loppusijoitukseen,
mukaan luettuna kuljetus.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat 
radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, 
käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai 
loppusijoitusta, mukaan luettuna kyseisten 
toimien valvonta ja radioaktiivisen jätteen 
väliaikaisten tai lopullisten 
varastointitilojen ylläpitotyöt ja kuljetus
laitosalueen ulkopuolella;

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat käytetyn 
polttoaineen käsittelyä, varastointia, 
jälleenkäsittelyä tai loppusijoitusta, lukuun 

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ 
kaikkia toimia, jotka koskevat käytetyn 
polttoaineen käsittelyä, varastointia myös 
väliaikaisissa altaissa, jälleenkäsittelyä tai 
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ottamatta kuljetusta laitosalueen 
ulkopuolella;

loppusijoitusta, mukaan luettuna kuljetus
laitosalueen ulkopuolella;

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(13) ’varastoinnilla’ käytetyn polttoaineen 
tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan 
saaneessa laitoksessa, josta se on tarkoitus
siirtää myöhemmin pois.

(13) ’varastoinnilla’ käytetyn polttoaineen 
tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan 
saaneessa laitoksessa, josta se hyvinkin 
mahdollisesti voidaan siirtää myöhemmin 
pois;

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän 
kuin on käytännössä mahdollista sekä 
aktiivisuuden että määrän suhteen, 
käyttämällä vaihtoehtoja, jos 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestäviä vaihtoehtoja on olemassa, 
soveltamalla asianmukaisia 
suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja 
käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien 
tavanomaisten materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö;

Tarkistus 21

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 pitkään, kuin ne aiheuttavat vaaraa 
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ihmisille ja ympäristölle.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) estetään työntekijöiden, suuren 
yleisön ja ympäristön altistuminen 
käytetylle polttoaineelle ja 
radioaktiiviselle jätteelle;

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) toteutetaan toimia altistuneiden 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
terveyteen ja ympäristöön liittyvien riskien 
ottamiseksi huomioon;

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on 
loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden 
kesken on vapaaehtoisesti sovittu yhdessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevien varastointi- tai
loppusijoituslaitosten käytöstä;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisen 
jäsenvaltion tai jäsenvaltiossa toimivan 
yrityksen, jolle
(a) radioaktiivista jätettä lähetetään 
käsiteltäväksi, tai
(b) muuta materiaalia lähetetään 
radioaktiivisen jätteen talteenottoa varten,
oikeuteen palauttaa radioaktiivinen jäte 
käsittelyn jälkeen takaisin 
alkuperämaahan. Se ei myöskään vaikuta 
sellaisen jäsenvaltion tai kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimivan yrityksen, jolle 
käytettyä polttoainetta lähetetään 
jälleenkäsittelyä varten, oikeuteen 
palauttaa jälleenkäsittelyn tuloksena 
talteen otettu radioaktiivinen jäte takaisin 
alkuperämaahan.

Perustelu
Radioaktiivisen jätteen vientiä koskevia maiden välisiä sopimuksia on tarkasteltava 
tapauskohtaisesti, eikä niitä saa kieltää. Direktiivillä ei pidä luoda epätietoisuutta käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelyn tuloksena syntyneen lopullisen jätteen alkuperämaahan 
palauttamista koskevasta oikeusvarmuudesta, ja sen pitäisi olla täysin radioaktiivisen jätteen 
ja käytetyn polttoaineen kuljetusten valvonnasta ja tarkkailusta annetun neuvoston direktiivin 
2006/117/Euratom mukainen.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituspaikka ei saa olla suuren 
maanjäristys- ja tsunamiriskin alueella.

Tarkistus 27
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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;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimia, joilla varmistetaan, että 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huoltoon tarvittavan rahoituksen 
valvonnasta huolehtii toimivaltainen 
viranomainen avoimella menetelmällä, 
jota valvotaan säännöllisesti ja jossa 
luvanhaltija on kaikkina aikoina mukana.

Perustelu
Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoon ja sijoittamiseen tarvittava rahoitus tapahtuu tehokkaalla ja avoimella 
menetelmällä, jossa luvanhaltija on mukana.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista kehystä ylläpidetään ja
tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä 
hankittujen kokemusten, 8 artiklassa 
tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen 
johtopäätösten, teknologian kehityksen ja 
tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista kehystä ylläpidetään ja 
tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä 
hankittujen kokemusten, 8 artiklassa 
tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen 
johtopäätösten, parhaan mahdollisen
teknologian kehityksen ja 
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tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kansalliset ohjelmat ovat 
riippuvaisia sosioekonomisten ja 
ympäristöä koskevien vaikutusten 
arvioinneista, ja niillä on varmistettava, 
ettei uraanivuotojen riskiä ole.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella on valtuudet ja 
resurssit suorittaa säännöllisiä 
ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia 
ja valvontaa, ja tarpeen vaatiessa myös 
valvoa toimeenpanoa jopa käytöstä 
poiston aikana. Työntekijöiden ja 
alihankkijoiden terveys ja turvallisuus 
sekä henkilöstön määrä ja koulutus 
kuuluvat näihin arviointeihin.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella on valtuudet 
määrätä toiminnan keskeyttämisestä, jos 
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turvallisuutta ei voida taata.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Toimivaltainen 
valvontaviranomainen ilmoittaa 
arviointinsa tuloksista jäsenvaltiolle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
organisaatioille, luvanhaltijoille,
luvanhaltijan työntekijöiden edustajille, 
alihankkijoille ja suurelle yleisölle.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
ajankohta, jolloin vastuu käytetystä 
polttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä 
siirtyy luvanhaltijalta kansallisen 
lainsäädännön mukaiselle huollosta 
vastaavalle taholle.

Perustelu
Tarkistuksella pyritään selkeyttämään, milloin vastuu käytetystä polttoaineesta ja 
radioaktiivisesta jätteestä siirtyy luvanhaltijalta kansallisen lainsäädännön mukaiselle pitkän 
aikavälin huollosta vastaavalle taholle. Radioaktiivista materiaaliahan ei voida siirtää ennen 
kuin ydinlaitoksen käyttöikä on päättynyt, jolloin luvanhaltijaa ei enää voida pitää vastuussa 
materiaalista, jota ei enää säilytetä laitoksessa.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta 



PE460.611v03-00 20/28 AD\864299FI.doc

FI

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 toimintojensa ja laitostensa 
turvallisuutta, kuten työntekijöiden ja 
alihankkijoiden terveyttä ja turvallisuutta, 
järjestelmällisellä ja todennettavalla 
tavalla. Luvanhaltijoiden on ilmoitettava 
arviointinsa tuloksista toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle, muille 
asianomaisille toimivaltaisille 
organisaatioille, työntekijöidensä 
edustajille, alihankkijoille ja suurelle 
yleisölle.

Tarkistus 36

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.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvanhaltija ilmoittaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
naapurivaltion alueellisille ja paikallisille 
viranomaisille jätteenkäsittelylaitoksen 
perustamista koskevista suunnitelmistaan, 
jos kyseinen laitos sijaitsee sellaisella 
etäisyydellä valtakunnanrajasta, että 
rajatylittävät vaikutukset ovat 
todennäköisiä laitoksen rakentamisen, 
toiminnan tai käytöstä poistamisen aikana 
tai laitoksella tapahtuvan onnettomuuden 
tai tapahtuman vuoksi.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Merkinnät ja asiakirjat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvanhaltijat merkitsevät säiliöt ja laativat 
käytettyä polttoainetta ja radioaktiivista 
jätettä koskevat loppusijoitusasiakirjat 
säänkestävällä tavalla. Asiakirjoista on 
käytävä ilmi säilytettävän materiaalin 
kemiallinen, toksikologinen ja 
radiologinen koostumus ja olomuoto 
(kiinteä, nestemäinen vai kaasumainen).

Perustelu
Tuleville sukupolville on ilmoitettava sisältävätkö säiliöt arvokkaita raaka-aineita vai 
vaarallisia aineita.

Tarkistus 39

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 käytetyn polttoaineen 
altaiden toiminta, 
loppuvarastointilaitoksen toiminta tai
loppusijoituslaitoksen toiminta ja 
sulkeminen; turvallisuusarviossa on 
mainittava turvallisuusarvioinnissa 
sovelletut standardit. Huomioon on 
otettava sulkemisen jälkeinen ja pitkän 
aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka 
tämä on mahdollisimman pitkälle 
varmistettu passiivisin keinoin.
Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan 
turvallisuusarviointiin on sisällyttävä 
työntekijöiden ja myös alihankkijoiden 
palveluksessa olevien työntekijöiden 
terveyttä ja turvallisuutta koskeva 
arviointi sekä laitoksen turvalliseen 
toimintaan kaikkina aikoina tarvittavan 
henkilöstön pätevyyden taso ja 
lukumäärä, jotta toimiin voidaan ryhtyä 
onnettomuuden sattuessa.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on 
kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan 
ja suunnitteluun liittyvät turvallisuuden 
kannalta merkitykselliset näkökohdat sekä 
laitoksen johdon toteuttamat 
valvontatoimenpiteet ja viranomaisten 
valvontatoimet. Turvallisuusarvion ja sitä 
tukevan turvallisuusarvioinnin on 
osoitettava vallitsevan suojelun taso ja 
annettava toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle ja muille 

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on 
kuvattava kaikki laitoksen 
sijoituspaikkaan, suunnitteluun ja laitoksen 
tai sen osien käytöstäpoistoon liittyvät 
turvallisuuden kannalta merkitykselliset 
näkökohdat sekä laitoksen johdon 
toteuttamat valvontatoimenpiteet ja 
viranomaisten valvontatoimet. 
Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on osoitettava 
vallitsevan suojelun taso ja annettava 
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asianomaisille tahoille takeet siitä, että 
turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
muille asianomaisille tahoille takeet siitä, 
että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 41

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 teknisen ja tieteellisen 
edistyksen mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliseen kehykseen sisällytetään 
ohjelmia, joilla tuetaan radioaktiivisen 
jätteen tuottamisen vähentämistä ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella kehyksellä taataan, että 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon on 

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

tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset 
voimavarat, ottaen asianmukaisesti 
huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien 
vastuu, terveyttä ja turvallisuutta koskevat 
näkökohdat sekä ammattitaudit, joita 
pitkäaikaisesta altistumisesta 
radioaktiiviselle säteilylle saattaa seurata, 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 44

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 huoltoa koskevat 
asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat 
laaditaan ja toteutetaan.

Perustelu

Laadunvarmistaminen koskee turvallisuuden lisäksi kaikkea käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa.

Tarkistus 45

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 

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden ja väestön saatavilla on 
tiedot käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta ja 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen loppusijoitukseen tarkoitetun 
laitoksen rakentamisesta. Tämän 
velvoitteen mukaisesti on myös 
varmistettava, että toimivaltainen 
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lainsäädännön ja kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että 
tämä ei vaaranna muita kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
velvoitteissa tunnustettuja intressejä, 
kuten turvallisuusintressejä.

valvontaviranomainen antaa pyydettäessä 
kaikille oikeushenkilöille ja luonnollisille 
henkilöille säännöllisesti, asianmukaisesti 
ja tehokkaasti ajan tasalla olevat tiedot
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen loppusijoituksesta. Jokaisen 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
neuvoo kaikille oikeushenkilöille ja 
luonnollisille henkilöille, miten tietoja 
saadaan. Tiedot on saatettava väestön 
saataville kansallisen lainsäädännön ja 
kansainvälisten velvoitteiden, etenkin 
Århusin yleissopimuksen, mukaisesti.
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.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Yleisön osallistumista koskevien 
menettelyjen on sisällettävä kohtuullisesti 
aikaa eri vaiheita varten, jotta aika riittää 
yleisölle tiedottamiseen sekä siihen, että 
yleisö pystyy tehokkaasti valmistautumaan 
ja osallistumaan päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että päätöstä tehtäessä 
yleisön osallistuminen otetaan huomioon 
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asianmukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
naapurivaltion alueellisille ja paikallisille 
viranomaisille, jos täytäntöönpanolla on 
todennäköisiä rajatylittäviä seurauksia.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jäsenvaltioiden on kansallisissa 
ohjelmissaan ilmoitettava selkeästi, 
millaiset taloudelliset resurssit niillä on 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden toimittamat selventävät 
tiedot ja kansallisten jätehuolto-ohjelmien 
edistymisen päättäessään Euratomin 
taloudellisen tai teknisen avun 
myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai 
muodostaessaan kantojaan 
investointihankkeisiin Euratomin 

(4) Komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden toimittamat ilmoitukset ja 
kansallisten jätehuolto-ohjelmien 
edistymisen päättäessään Euratomin 
taloudellisen tai teknisen avun 
myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai
muodostaessaan kantojaan 
investointihankkeisiin Euratomin 
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perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti.

perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti. 
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