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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.



PR\1014996FI.doc 3/25 PE526.123v02-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................23



PE526.123v02-00 4/25 PR\1014996FI.doc

FI



PR\1014996FI.doc 5/25 PE526.123v02-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/EURATOM muuttamisesta
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0715),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklat, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0385/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2014),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ydinturvallisuudesta sekä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
turvallisesta huollosta 8 päivänä 
toukokuuta 2007 annetuissa neuvoston 
päätelmissä34 korostetaan, että 
”ydinturvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden 

(7) Ydinturvallisuudesta sekä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
turvallisesta huollosta 8 päivänä 
toukokuuta 2007 annetuissa neuvoston 
päätelmissä34 korostetaan, että 
”ydinturvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden 
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vastuulle, joka kannetaan tarvittaessa EU:n 
puitteissa. Turvatoimia ja ydinlaitosten 
valvontaa koskevat päätökset kuuluvat 
yksinomaan alan toimijoiden ja 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan.”

vastuulle, joka kannetaan tarvittaessa EU:n 
puitteissa. Turvatoimia ja ydinlaitosten 
valvontaa koskevat päätökset kuuluvat 
yksinomaan alan toimijoiden ja 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan.”
Euroopan parlamentti korosti Euroopan 
unionin ydinvoimalaitosten kattavista 
riski- ja turvallisuusarvioinneista 
(”stressitesteistä”) ja niihin liittyvistä 
toimista 14. maaliskuuta 2013 
antamassaan päätöslauselmassa 
kuitenkin ydinturvallisuuden rajat 
ylittävää merkitystä suosittamalla 
esimerkiksi, että määräajoin tehtävien 
turvallisuustarkastusten olisi perustuttava 
yhteisiin turvallisuusnormeihin ja että 
rajat ylittävä turvallisuus ja valvonta olisi 
varmistettava.

__________________ __________________
34 Päätelmät hyväksyi Coreper 25.4.2007 
(asiak. viite 8784/07) ja talous- ja 
rahoitusasioiden neuvosto 8.5.2007.

34 Päätelmät hyväksyi Coreper 25.4.2007 
(asiak. viite 8784/07) ja talous- ja 
rahoitusasioiden neuvosto 8.5.2007.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vahva ja riippumaton toimivaltainen 
valvontaviranomainen on Euroopan 
ydinturvallisuuden valvontakehyksen 
perusedellytys. Sen riippumattomuus ja 
toimivaltuuksien puolueeton ja läpinäkyvä 
käyttö ovat olennaisen tärkeitä 
ydinturvallisuuden korkean tason 
varmistamisessa. Turvallisuusvalvontaan 
liittyvät puolueettomat päätökset ja 
täytäntöönpanotoimet olisi vahvistettava 
ilman epäasianmukaista ulkopuolista 
vaikutusta, joka voi vaarantaa 
turvallisuuden, kuten painostusta, joka 
liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin 

(15) Vahva ja riippumaton toimivaltainen 
valvontaviranomainen on Euroopan 
ydinturvallisuuden valvontakehyksen 
perusedellytys. Sen oikeudellinen
riippumattomuus ja toimivaltuuksien 
puolueeton ja läpinäkyvä käyttö ovat 
olennaisen tärkeitä ydinturvallisuuden 
korkean tason varmistamisessa. 
Turvallisuusvalvontaan liittyvät 
puolueettomat päätökset ja 
täytäntöönpanotoimet olisi vahvistettava 
ilman epäasianmukaista ulkopuolista 
vaikutusta, joka voi vaarantaa 
turvallisuuden, kuten painostusta, joka 
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tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin taikka 
tulee valtion laitosten tai muiden julkisten 
tai yksityisten toimijoiden taholta. 
Riippumattomuuden puutteen kielteiset 
seuraukset tulivat esille Fukushiman 
onnettomuudessa. Toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toiminnallista 
erottamista koskevia direktiivin 
2009/71/Euratom säännöksiä olisi 
lujitettava, jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten todellinen 
riippumattomuus ja taata niille 
asianmukaiset välineet ja valtuudet hoitaa 
niille annetut vastuut asianmukaisesti. 
Valvontaviranomaisella olisi erityisesti 
oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, 
riittävästi henkilöstöä ja riittävät 
taloudelliset voimavarat, jotta se voisi 
hoitaa sille annetut vastuut 
asianmukaisesti. Tiukennetut vaatimukset, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
riippumattomuus valvontatehtävien 
hoitamisessa, eivät kuitenkaan saisi 
rajoittaa tarvittavaa muiden kansallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettavaa tiivistä 
yhteistyötä tai valtion yleisiä poliittisia 
suuntaviivoja, jotka eivät liity 
valvontavaltuuksiin ja -tehtäviin.

liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin 
tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin taikka 
tulee valtion laitosten tai muiden julkisten 
tai yksityisten toimijoiden taholta. 
Riippumattomuuden puutteen kielteiset 
seuraukset tulivat esille Fukushiman 
onnettomuudessa. Toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toiminnallista 
erottamista koskevia direktiivin 
2009/71/Euratom säännöksiä olisi 
lujitettava, jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten todellinen 
riippumattomuus ja taata niille 
asianmukaiset välineet ja valtuudet hoitaa 
niille annetut vastuut asianmukaisesti. 
Valvontaviranomaisella olisi erityisesti 
oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, 
riittävästi henkilöstöä ja riittävät 
taloudelliset voimavarat, jotta se voisi 
hoitaa sille annetut vastuut 
asianmukaisesti. Tiukennetut vaatimukset, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
riippumattomuus valvontatehtävien 
hoitamisessa, eivät kuitenkaan saisi 
rajoittaa tarvittavaa muiden kansallisten 
viranomaisten kanssa harjoitettavaa tiivistä 
yhteistyötä tai valtion yleisiä poliittisia 
suuntaviivoja, jotka eivät liity 
valvontavaltuuksiin ja -tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Fukushiman ydinonnettomuudesta 
saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu 
myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta 
ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus 
on myös tärkeä tapa edistää 
turvallisuusvalvontaan liittyvän 
päätöksenteon riippumattomuutta. Tästä 

(23) Fukushiman ydinonnettomuudesta 
saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu 
myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta 
ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus 
on myös tärkeä tapa edistää 
turvallisuusvalvontaan liittyvän 
päätöksenteon riippumattomuutta. Tästä 
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syystä direktiivin 2009/71/Euratom 
nykyisiä säännöksiä väestölle 
tiedottamisesta olisi täsmennettävä sen 
suhteen, millaisia tietoja toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen ja luvanhaltijan olisi 
vähintäänkin annettava ja missä 
aikarajoissa. Tätä varten olisi muun muassa 
yksilöitävä, minkätyyppiset tiedot 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja 
luvanhaltijan olisi vähintään annettava 
laajempien avoimuusstrategioidensa 
puitteissa. Tiedot olisi annettava nopeasti 
varsinkin poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
määräaikaisten turvallisuusarviointien ja 
kansainvälisten vertaisarviointien tulokset 
olisi julkaistava.

syystä direktiivin 2009/71/Euratom 
nykyisiä säännöksiä väestölle 
tiedottamisesta olisi täsmennettävä sen 
suhteen, millaisia tietoja toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen ja luvanhaltijan olisi 
vähintäänkin annettava ja missä 
aikarajoissa. Tätä varten olisi muun muassa 
yksilöitävä, minkätyyppiset tiedot 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja 
luvanhaltijan olisi vähintään annettava 
laajempien avoimuusstrategioidensa 
puitteissa. Tiedot olisi annettava nopeasti 
varsinkin vaaratilanteiden ja 
onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
määräaikaisten turvallisuusarviointien ja 
kansainvälisten vertaisarviointien tulokset 
olisi julkaistava.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tässä direktiivissä asetetut 
avoimuusvaatimukset täydentävät 
voimassa olevan Euratomin lainsäädännön 
avoimuusvaatimuksia. Yhteisön 
järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä 14 päivänä 
joulukuuta 1987 tehdyssä neuvoston 
päätöksessä 87/600/Euratom42 asetetaan 
jäsenvaltioille velvoitteita ilmoittaa ja 
antaa tietoja komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille alueellaan tapahtuneesta 
säteilyhätätilanteesta, ja 27 päivänä 
marraskuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/618/Euratom43 velvoittaa 
jäsenvaltiot tiedottamaan väestölle 
säteilyvaaratilanteessa tarvittavista 
suojelutoimenpiteistä ja noudatettavista 
ohjeista sekä antamaan ennalta ja 
toistuvasti tietoja tällaisessa 
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuville 
väestöryhmille. Tällaisessa tilanteessa 

(24) Tässä direktiivissä asetetut 
avoimuusvaatimukset täydentävät 
voimassa olevan Euratomin lainsäädännön 
avoimuusvaatimuksia. Yhteisön 
järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi 
säteilyhätätilanteen yhteydessä 14 päivänä 
joulukuuta 1987 tehdyssä neuvoston 
päätöksessä 87/600/Euratom42 asetetaan 
jäsenvaltioille velvoitteita ilmoittaa ja 
antaa tietoja komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille alueellaan tapahtuneesta 
säteilyhätätilanteesta, ja 27 päivänä 
marraskuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/618/Euratom43 velvoittaa 
jäsenvaltiot tiedottamaan väestölle 
säteilyvaaratilanteessa tarvittavista 
suojelutoimenpiteistä ja noudatettavista 
ohjeista sekä antamaan ennalta ja 
toistuvasti tietoja tällaisessa 
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuville 
väestöryhmille. Tällaisessa tilanteessa 
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annettavien tietojen lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi tämän direktiivin nojalla 
huolehdittava asianmukaisista 
avoimuusjärjestelyistä, joiden avulla 
voidaan taata nopea tietojen antaminen ja 
tietojen säännölliset päivitykset 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
pitämiseksi ajan tasalla kaikista 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
kuten poikkeavista tapahtumista ja 
onnettomuustilanteista. Lisäksi 
kansalaisille olisi annettava 
mahdollisuuksia osallistua tehokkaasti 
ydinlaitosten lupamenettelyyn, ja 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
annettava turvallisuuteen liittyvät tiedot 
riippumattomasti ilman 
ennakkosuostumusta miltään muulta 
julkiselta tai yksityiseltä taholta.

annettavien tietojen lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi tämän direktiivin nojalla 
huolehdittava asianmukaisista 
avoimuusjärjestelyistä, joiden avulla 
voidaan taata nopea tietojen antaminen ja 
tietojen säännölliset päivitykset 
työntekijöiden ja suuren yleisön 
pitämiseksi ajan tasalla kaikista 
ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
kuten vaara- ja onnettomuustilanteista. 
Lisäksi kansalaisille olisi annettava 
mahdollisuuksia osallistua tehokkaasti 
ydinlaitosten lupamenettelyyn, ja 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
annettava turvallisuuteen liittyvät tiedot 
riippumattomasti ilman 
ennakkosuostumusta miltään muulta 
julkiselta tai yksityiseltä taholta.

__________________ __________________
42 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31. 43 EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Nykyistä Euratom-perussopimusta 
olisi tarkistettava säännöstön 
kehittämisen mukaisesti, jotta voidaan 
mahdollistaa ydinturvallisuutta koskeva 
avoimempi ja demokraattisempi 
päätöksentekomenettely, joka olisi muihin 
energialähteisiin sovellettavan menettelyn 
kaltainen, joita koskevat säännökset ovat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisia.  

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 b) ENSREGin, jolla on kokemusta 
eurooppalaisista stressitesteistä ja johon 
kuuluvat kaikki unionin 
ydinturvallisuusalan sääntelyviranomaiset 
ja komissio, olisi osallistuttava aktiivisesti 
säännöllisesti vertaisarvioitavien 
aihealueiden valintaan, kyseisten 
aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestämiseen ja niiden seurannan sekä 
erityisesti suositusten täytäntöönpanon 
varmistamiseen.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
1 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa, että jäsenvaltiot säätävät 
asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, 
jotta ydinlaitosten suunnittelusta, 
sijoituspaikan valinnasta, rakentamisesta, 
käyttöönotosta, käytöstä ja 
käytöstäpoistosta voidaan huolehtia siten, 
että estetään luvattomat radioaktiiviset 
päästöt.

c) varmistaa, että jäsenvaltiot säätävät 
asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, 
jotta ydinlaitosten suunnittelusta, 
sijoituspaikan valinnasta, rakentamisesta, 
käyttöönotosta, käytöstä ja 
käytöstäpoistosta voidaan huolehtia siten, 
että luvattomat radioaktiiviset päästöt 
rajoitetaan minimiin.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

 6. ’syvyyssuuntaisella turvallisuudella’ 
erilaisten laitteistojen ja menettelyjen 
hierarkkista käyttöä eri tasoilla siten, että 
estetään odotettavissa olevien 
käyttöhäiriöiden laajentuminen ja 
säilytetään yhtäältä säteilylähteen tai 
radioaktiivisen aineen ja toisaalta 
työntekijöiden, väestön tai ilman, 
vesistöjen ja maaperän välille sijoitettujen 
fyysisten esteiden toimivuus 
käyttötilanteissa ja joidenkin esteiden 
osalta onnettomuustilanteissa;

6. ’syvyyssuuntaisella turvallisuudella’ 
erilaisten laitteistojen ja menettelyjen 
hierarkkista käyttöä eri tasoilla siten, että 
estetään odotettavissa olevien 
käyttöhäiriöiden laajentuminen ja 
säilytetään yhtäältä säteilylähteen tai 
radioaktiivisen aineen ja toisaalta 
työntekijöiden, väestön tai ympäristön
välille sijoitettujen fyysisten esteiden 
toimivuus käyttötilanteissa ja joidenkin 
esteiden osalta onnettomuustilanteissa;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on IAEAn määritelmien mukainen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’poikkeavalla tapahtumalla’ mitä 
tahansa tahatonta tapahtumaa, jonka 
seuraukset tai potentiaaliset seuraukset 
eivät ole merkityksettömiä suojelun tai 
ydinturvallisuuden kannalta;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jotta määritelmä olisi IAEAn määritelmien mukainen, se poistetaan ja korvataan 
”vaaratilanteen” määritelmällä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. ’vaaratilanteella’ mitä tahansa 
tahatonta tapahtumaa, mukaan lukien 
käyttövirheet, laitevauriot, alkuunpanevat 
tapahtumat, onnettomuuksista ennalta 
varoittavat merkit, ”vähältä piti” -tilanteet 
tai muut häiriöt taikka pahaa tarkoittavat 
tai tarkoittamattomat luvattomat teot, 
joiden seuraukset tai potentiaaliset 
seuraukset eivät ole merkityksettömiä 
suojelun tai turvallisuuden kannalta;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on IAEAn määritelmän mukainen.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’onnettomuudella’ ennakoimatonta
tapahtumaa, mukaan lukien käyttövirheet, 
laitevauriot ja muut häiriöt, jonka 
seuraukset tai potentiaaliset seuraukset 
eivät ole merkityksettömiä suojelun tai 
ydinturvallisuuden kannalta;

8. ’onnettomuudella’ tahatonta
tapahtumaa, mukaan lukien käyttövirheet, 
laitevauriot ja muut häiriöt, jonka 
seuraukset tai potentiaaliset seuraukset 
eivät ole merkityksettömiä suojelun tai 
ydinturvallisuuden kannalta;
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Or. en

Perustelu

Määritelmä on IAEAn määritelmän mukainen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
3 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. ’vakavalla onnettomuudella’ 
onnettomuutta, jossa on ankarammat 
olosuhteet kuin suunnitteluperustaisissa 
onnettomuuksissa ja johon liittyy 
huomattavaa reaktorisydämen 
vaurioitumista.

Or. en

Perustelu

IAEAn määritelmien mukainen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on toiminnallisesti erotettu muista 
julkisista tai yksityisistä tahoista, jotka 
liittyvät ydinenergian edistämiseen tai 
käyttöön taikka sähköntuotantoon;

a) on oikeudellisesti erotettu muista 
julkisista tai yksityisistä tahoista, jotka 
liittyvät ydinenergian edistämiseen tai 
käyttöön taikka sähköntuotantoon;

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekee valvontapäätökset objektiivisin ja 
todennettavin turvallisuuteen liittyvin 
perustein;

c) ottaa käyttöön avoimen menettelyn 
valvontapäätösten tekemiseksi
objektiivisin ja todennettavin 
turvallisuuteen liittyvin perustein;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus;

e) saa käyttöönsä riittävän määrän 
henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, 
kokemus ja asiantuntemus, jotta se voi 
hoitaa velvoitteensa ja hyödyntää ulkoisia 
tieteellisiä ja teknisiä resursseja sekä niitä 
tukevaa asiantuntemusta siinä määrin, 
jonka katsotaan olevan välttämätöntä sen 
valvontatehtävien tukemiseksi sekä 
valvontamenettelyiden avoimuutta, 
riippumattomuutta ja yhtenäisyyttä 
koskevien periaatteiden noudattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta
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Direktiivi 2009/71/Euratom
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien tilanteissa.

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun 
velvollisuuteen sisältyy se, että 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
luvanhaltijat kehittävät, julkaisevat ja 
toteuttavat vastuualueillaan 
avoimuusstrategian, joka kattaa muun 
muassa tiedottamisen ydinlaitosten 
tavanomaisista toimintaolosuhteista, 
vapaaehtoiset työntekijöiden ja 
kansalaisten kuulemiset sekä viestinnän 
vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena välttää mahdolliset 
radioaktiiviset päästöt

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan 
valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, 
käytössä ja käytöstäpoistossa on 
tavoitteena ehkäistä onnettomuudet ja 
lieventää onnettomuuksien seurauksia, 
jos niitä tapahtuu, sekä välttää mahdolliset 
radioaktiiviset päästöt

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtimalla siitä, että kaikkien 
sellaisten onnettomuusketjujen 
tapahtuminen, jotka johtaisivat 
varhaisvaiheen tai suuriin päästöihin, on 
käytännössä poissuljettu;

(a) huolehtimalla siitä, että kaikkien 
sellaisten onnettomuusketjujen 
tapahtuminen, jotka johtaisivat 
varhaisvaiheen tai suuriin päästöihin, on 
pidettävä niin alhaisella tasolla kuin on 
kohtuudella mahdollista;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteuttamalla sellaisten
onnettomuuksien osalta, joita ei ole 
käytännössä poissuljettu,
suunnittelutoimenpiteitä siten, että väestön 
suojelemiseksi tarvitaan vain alueellisesti 
ja ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, että 
näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi on 
käytettävissä riittävästi aikaa ja että 
tällaisten onnettomuuksien 
tapahtumistiheys on mahdollisimman 
pieni.

(b) toteuttamalla onnettomuuksien varalta
suunnittelutoimenpiteitä siten, että väestön 
suojelemiseksi tarvitaan vain alueellisesti 
ja ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, että 
näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi on 
käytettävissä riittävästi aikaa ja että 
tällaisten onnettomuuksien 
tapahtumistiheys on mahdollisimman 
pieni.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee jo 
käytössä olevia ydinlaitoksia siinä määrin 
kuin se käytännöllisin toimenpitein on 
mahdollista.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 
1 kohdassa määritelty tavoite koskee
täysimääräisesti ydinlaitoksia, joille on 
myönnetty rakennuslupa ensimmäisen 
kerran+... jälkeen, ja jo käytössä olevia 
ydinlaitoksia siinä määrin kuin se 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.

_________________
+Tämän direktiivin voimaantulopäivä. 

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) työntekijöihin ja väestöön kohdistuvat 
säteilyannokset eivät ylitä säädettyjä raja-
arvoja ja ne pidetään niin alhaisina kuin se 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista;

i) työntekijöihin ja väestöön kohdistuvat 
säteilyannokset eivät ylitä sallittuja raja-
arvoja ja ne pidetään niin alhaisina kuin se 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b kohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) poikkeavien tapahtumien esiintyminen 
pidetään mahdollisimman vähäisenä;

ii) vaaratilanteiden esiintyminen pidetään 
mahdollisimman vähäisenä;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) onnettomuustilanteiden laajentumisen 
mahdollisuutta vähennetään parantamalla 
ydinlaitosten valmiuksia valvoa ja hallita 
tehokkaasti poikkeavia tapahtumia;

iii) onnettomuustilanteiden laajentumisen 
mahdollisuutta vähennetään parantamalla 
ydinlaitosten valmiuksia valvoa ja hallita 
tehokkaasti vaaratilanteita;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) mahdollisia poikkeavien tapahtumien
ja suunnitteluperusteisten onnettomuuksien 
haitallisia seurauksia lievennetään, jotta 
niistä ei aiheutuisi säteilyvaikutuksia 
laitosalueen ulkopuolella tai jotta niistä 
aiheutuisi vain vähän säteilyvaikutuksia;

iv) mahdollisia vaaratilanteiden ja 
suunnitteluperusteisten onnettomuuksien 
haitallisia seurauksia lievennetään, jotta 
niistä ei aiheutuisi säteilyvaikutuksia 
laitosalueen ulkopuolella tai jotta niistä 
aiheutuisi vain vähän säteilyvaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 b artikla – b kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) ulkoiset luonnonuhat ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat vaarat vältetään
mahdollisuuksien mukaan ja niiden 
vaikutus minimoidaan.

v) ulkoisten luonnonuhkien ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvien vaarojen 
tapahtumistiheys minimoidaan
mahdollisuuksien mukaan ja niiden 
vaikutus pyritään pitämään niin 
vähäisenä kuin on kohtuudella 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 d artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) huolehtii valmiustoimenpiteistä 
laitosalueen työntekijöitä varten 
mahdollisten poikkeavien tapahtumien ja 
onnettomuuksien varalta,

(d) huolehtii valmiustoimenpiteistä 
laitosalueen työntekijöitä varten 
mahdollisten  vaaratilanteiden ja 
onnettomuuksien varalta,

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 2. Jäsenvaltioiden on toimivaltaisten
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valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja 
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on

valvontaviranomaisten tuella järjestettävä 
määräajoin ja vähintään kuuden vuoden 
välein aihekohtaisten vertaisarviointien 
järjestelmä ja sovittava määräajasta ja 
yksityiskohdista sen toteuttamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdessä ja tiiviisti koordinoiden
komission kanssa valittava yksi tai 
useampi ydinlaitosten ydinturvallisuuteen 
liittyvä erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät 
tässä kohdassa mainitussa määräajassa 
valitse yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

(a) komissiota kuultuaan valittava yksi tai 
useampi ydinlaitosten ydinturvallisuuteen 
liittyvä erityisaihe. Jos jäsenvaltiot eivät 
tässä kohdassa mainitussa määräajassa 
valitse yhdessä yhtäkään aihetta, komissio 
valitsee vertaisarviointien aiheet;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ensimmäisen aihekohtaisen 
vertaisarvioinnin aihe päätetään 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua ...+.
_________________
+Tämän direktiivin voimaantulopäivä. 
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Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio havaitsee merkittäviä 
poikkeamia tai viiveitä vertaisarviointeihin 
perustuvien teknisten suositusten 
täytäntöönpanossa, se pyytää niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, joita vertaisarviointi 
ei koskenut, järjestämään ja suorittamaan 
tarkastuskäynnin täyden käsityksen 
saamiseksi tilanteesta ja tiedottamaan 
asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista 
toimenpiteistä mahdollisten havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

4. Jos komissio havaitsee merkittäviä 
viiveitä vertaisarviointeihin perustuvien 
teknisten suositusten täytäntöönpanossa, se 
pyytää niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia, joita vertaisarviointi 
ei koskenut, järjestämään ja suorittamaan 
tarkastuskäynnin täyden käsityksen 
saamiseksi tilanteesta ja tiedottamaan 
asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista 
toimenpiteistä mahdollisten havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/71/Euratom
8 f artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 e artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehtyjen vertaisarviointien 
tulosten ja niihin perustuvien teknisten 
suositusten pohjalta jäsenvaltioiden on 
avoimuusperiaatetta ja ydinturvallisuuden 
jatkuvan parantamisen periaatetta 
noudattaen ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella yhdessä 
kehitettävä ja vahvistettava suuntaviivoja 
8 e artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

Edellä olevan 8 e artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehtyjen vertaisarviointien 
tulosten ja niihin perustuvien teknisten 
suositusten pohjalta jäsenvaltioiden on 
avoimuusperiaatetta ja ydinturvallisuuden 
jatkuvan parantamisen periaatetta 
noudattaen ja toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tuella yhdessä 
kehitettävä ja vahvistettava suuntaviivoja 
8 e artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
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tarkoitetuista erityisaiheista. tarkoitetuista erityisaiheista.

Aihekohtaisten vertaisarviointien tuloksia 
käytetään sellaisten atomienergiayhteisön 
keskustelujen edistämiseen, jotka voisivat 
mahdollisesti johtaa yhdenmukaisten 
yhteisön ydinturvallisuuskriteerien 
kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Or. en
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PERUSTELUT

Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annettu 
direktiivi1 tuli voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen tarkoituksena oli käynnistää 
menettely ydinturvallisuutta koskeva yhteisen EU-kehyksen luomiseksi. Direktiivillä pyritään 
säilyttämään ja edistämään ydinturvallisuuden jatkuvaa parantamista, ja jäsenvaltioiden 
edellytetään huolehtivan tätä asiaa koskevista kansallisista järjestelyistä.  Direktiivi kattaa 
muun muassa seuraavat alat: ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön ja valvontakehyksen luomista koskevat säännökset, toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten tehtävät ja velvoitteet, luvanhaltijat, henkilöstön koulutus, yleisölle 
tiedottaminen sekä vaatimus toimivaltaisen valvontaviranomaisen toiminnan erottamisesta 
kaikkien sellaisten elinten tai organisaatioiden toiminnasta, jotka käyttävät ydinenergiaa tai 
edistävät sen käyttöä.. Direktiivillä perustetaan myös kymmenen vuoden välein toteutettavat 
itsearvioinnit sekä niiden merkitseviä osia koskeva kansainvälinen vertaisarviointi, jotka 
jäsenvaltioiden on järjestettävä ja joiden tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja komissiolle.

Fukushiman onnettomuuden jälkeen EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet pyysivät 
komissiota yhdessä ydinturvallisuusalan eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmän (ENSREG) 
kanssa toteuttamaan stressitestejä. Stressitestien toteuttamien perustui yhteiseen menetelmään 
ja osoitti, että kaikilla unionissa toimivilla ydinlaitoksilla on niiden toiminnan jatkamiseen 
edellyttävä asianmukainen ydinturvallisuuden taso. Kuitenkin EU:n vahvan 
turvallisuuskulttuurin vuoksi stressitestien seurauksena annettiin lukuisia suosituksia, kuten 
ulkoisia vaaroja, turvallisuustoimintojen toimimattomuutta, vakavia onnettomuuksia ja 
lentokoneita koskevia erityissuosituksia. Lisäksi komission tiedonannossa2 ehdotettiin 
ydinturvallisuusdirektiivin tarkistamista seuraavilta osin: turvallisuuteen liittyvät menettelyt ja 
järjestelyt, ydinvalvontaviranomaisten rooli ja toimintavalmiudet, avoimuus ja seurattavuus 
sekä seuranta ja todentaminen.

Komissio esitti kesäkuussa 2013 ehdotuksen ydinturvallisuusdirektiivin muuttamisesta, 
vahvistamisesta ja täydentämisestä kytkemällä tekniset parannukset laajempiin 
turvallisuusnäkökohtiin, kuten hallinto, avoimuus ja laitosalueen valmiusjärjestelyt ja 
-toiminta. Ehdotukseen sisältyy siksi vaatimus toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
todellisesta riippumattomuudesta sekä valvontaviranomaisten institutionaalista organisointia, 
talousarviovaatimuksia, henkilöstöresursseja sekä valvontatehtäviä koskevat kriteerit. 
Ehdotukseen sisältyy myös luvanhaltijoiden ensisijainen vastuu, ja siinä korostetaan kattavan 
turvallisuusarvioinnin ja riittävien syvyyssuuntaisen turvallisuuden takaavien säännösten 
tarvetta. Myös alihankkijoilta edellytetään henkilöstöä, jolla on asianmukainen pätevyys, 
asiantuntemus ja taidot.  Lopuksi ehdotuksen mukaan kansalliset valvontaviranomaiset ja 
luvanhaltijat velvoitetaan kehittämään, julkaisemaan ja toteuttamaan avoimuusstrategia, ja 
ehdotukseen sisältyy myös seuraamuksia koskeva säännös. 

                                               
1 Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta 25. kesäkuuta 2009 annettu 
neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18.
2 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin ydinvoimalaitosten kattavista 
riski- ja turvallisuusarvioinneista (”stressitesteistä”) ja niihin liittyvistä toimista, 4.10.2012,  COM(2012) 571 
final.
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Komission ehdotus sisältää myös ydinlaitosten koko elinkaaren aikaisia turvallisuustavoitteita 
koskevat säännökset sekä ydinlaitoksia koskevat vaatimukset, joissa korostetaan ulkoisten 
luonnonuhkien ja ihmisen toiminnasta aiheutuvien vaarojen merkitystä sekä syvyyssuuntaista 
turvallisuutta. Sillä perustetaan myös ydinlaitosten elinkaaren kaikissa vaiheissa 
(sijoituspaikan valinta, suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja käytöstäpoisto) 
noudatettavat menetelmät. Ehdotuksessa painotetaan myös onnettomuuksiin valmistautumisen 
strategioiden tärkeyttä ja luodaan laitosalueiden valmiusjärjestelyihin liittyvät säännöt, 
laitosalueen valmiuskeskuksen perustamista koskeva vaatimus mukaan luettuna.

Lopuksi komission ehdotuksella perustetaan säännöllisiä turvallisuusarviointeja ja 
vertaisarviointeja sekä suuntaviivoja koskevat menettelyt. Ehdotuksen mukaan 
jäsenvaltioiden on järjestettävä vähintään kymmenen vuoden välein kansallisen kehyksensä ja 
toimivaltaisten valvontaviranomaistensa määräajoin tehtävä itsearviointi ja pyydettävä sitten 
kansallisen kehyksensä merkitseviä osia koskeva kansainvälinen vertaisarviointi. Näiden 
arviointien tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille ja komissiolle. Komission ehdottaa myös 
kuuden vuoden välein toteutettavan aihekohtaisen vertaisarvioinnin käyttöönottoa siten, että 
jäsenvaltiot valitsevat yhdessä yhden tai useamman ydinturvallisuuteen liittyvän erityisaiheen 
ja toteuttavat yhdessä vertaisarvioinnit. Jos jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen 
aiheesta, komissio valitsee arvioitavan aiheen.

ESITTELIJÄN SUOSITUKSET

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen vahvistaa ydinturvallisuutta koskevaa 
unionin sääntelykehystä.  Esittelijä pitää erityisen tärkeänä vaaratilanteiden ja 
onnettomuuksien ehkäisemistä ja tehokasta reagoimista, jos niitä tapahtuu.  Onnettomuuksiin 
valmistautumisella ja valmistautumistoimien koordinoinnilla pitäisi olla keskeinen merkitys 
ydinturvallisuuden varmistamisessa. 

Esittelijä ehdottaa, että määritelmiä muutetaan niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti 
kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) käyttämää terminologiaa, jotta ne ovat 
johdonmukaisia maailmanlaajuisesti määriteltyjen standardien ja menettelyjen kanssa.

Esittelijä kannattaa toimivaltaisten valvontaviranomaisten riippumattomuutta koskevien, 
erityisesti inhimillisiin ja taloudellisiin resursseihin ja niiden avoimuuteen liittyvien selkeiden 
kriteerien käyttöönottoa jäsenvaltioissa. Esittelijä katsoo myös, että komissiolla olisi oltava 
tärkeä rooli ydinenergiaa koskevan luottamuksen rakentamisessa.

Lisäksi esittelijä kannattaa ydinlaitosten säännöllisiä itse- ja vertaisarviointeja sekä kuuden 
vuoden välein tehtäviä aihekohtaisia vertaisarviointeja koskevien säännösten antamista. 
Esittelijä ehdottaa myös, että ensimmäisen aihekohtaisen vertaisarvioinnin aihe olisi 
päätettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Esittelijä 
ehdottaa vielä, että aihekohtaisten vertaisarviointien tulokset käytetään sellaisten 
keskustelujen käymiseen atomienergiayhteisössä, jotka voisivat mahdollisesti johtaa 
yhdenmukaisten yhteisön ydinturvallisuuskriteerien kehittämiseen tulevaisuudessa.

Lopuksi esittelijä kehottaa tarkistamaan nykyistä Euratom-perussopimusta viipymättä, jotta 
voidaan mahdollistaa ydinturvallisuutta koskeva avoimempi ja demokraattisempi 
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päätöksentekomenettely, joka olisi muihin energialähteisiin sovellettavan menettelyn
kaltainen ja jota koskevat säännökset ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisia.   


