
PA\860399FI.doc PE460.611v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2010/0306(NLE)

10.3.2011

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Valmistelija: Pavel Poc



PE460.611v02-00 2/7 PA\860399FI.doc

FI

PA_Legam



PA\860399FI.doc 3/7 PE460.611v02-00

FI

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)0032 lopullinen) ja vuonna 2004 esitetty tarkistettu versio 
(KOM(2004)0526 lopullinen).



PE460.611v02-00 4/7 PA\860399FI.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. 

Näin ollen 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. 
Keskustelussa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi olisi keskityttävä teknisiin yksityiskohtiin. 
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Tässä yhteydessä ei pidä käynnistää poliittista taistelua ydinenergian käytön tulevaisuudesta.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 alakohta

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 aktiiviosassa ja pysyvästi 
poistettu sieltä; käytettyä polttoainetta 
voidaan pitää joko käyttökelpoisena 
resurssina, joka soveltuu 
jälleenkäsiteltäväksi, tai sitä voidaan pitää 
radioaktiivisena jätteenä, joka on 
loppusijoitettava;

Or. cs

Tšekinkieliseen versioon tehty kielellinen muutos ei vaikuta suomenmieliseen versioon.

Tarkistus 2

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 
loppusijoituslaitosten käytöstä.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. cs

Tarkistus 4

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.

Or. en

Perustelu

Laadunvarmistaminen koskee turvallisuuden lisäksi kaikkea käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa.
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Tarkistus 5

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 
perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti.

(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 
perustamissopimuksen 43 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en


