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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\860739FI.doc 3/35 PE460.863v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................32



PE460.863v01-00 4/35 PR\860739FI.doc

FI



PR\860739FI.doc 5/35 PE460.863v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0618),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
31 ja 32 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0387/2010),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

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 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Euroopan parlamentti myös katsoi, 
että kussakin jäsenvaltiossa olisi varattava 
kaikkien ydinlaitosten käytöstäpoistoon ja 
jätehuoltoon ajoissa riittävästi varoja 
kustannusten kattamiseksi niin, että 
toimitaan saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti ja vältetään turvautumasta 
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valtiontukeen, ja pyysi komissiota 
määrittelemään tarkoin käytöstäpoistoon 
tarkoitettujen varojen käyttötarkoitukset 
kussakin jäsenvaltiossa ja ottamaan 
määrittelyssä huomioon käytöstäpoiston 
sekä tähän liittyvän ydinjätteen käsittelyn 
ja loppusijoituksen1.
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon 
tarkoitettujen varojen käytöstä, 
P6_TA(2005)0432, 16. marraskuuta 2005.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan, 
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista
jätettä riippumatta siitä, onko niillä 
ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä 
syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon
liittyvistä toiminnoista, kuten 
ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn 
polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä 
syntyy myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse 
omasta energialähteiden valikoimastaan, 
kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista 
jätettä riippumatta siitä, onko niillä 
ydinvoimareaktoreita. Radioaktiivista 
jätettä syntyy pääasiassa 
sähköntuotantoon liittyvistä toiminnoista, 
kuten ydinvoimalaitosten toiminnasta ja 
niiden käytöstäpoistosta, mutta sitä syntyy 
myös muista toiminnoista, kuten 
radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä 
sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava 
kansallisella radioaktiivisten jätteiden 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin 
huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, 
joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn 
jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion 
erityistilanteesta suhteessa jätteen 
luonteeseen sekä käytettävissä tai 
tarkasteltavina olevista 
loppusijoitusvaihtoehdoista.

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava 
kansallisella radioaktiivisten jätteiden 
luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin 
huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset 
tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, 
joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn 
jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion 
erityistilanteesta suhteessa jätteen 
luonteeseen sekä käytettävissä tai 
tarkasteltavina olevista 
loppusijoitusvaihtoehdoista. 
Jäsenvaltioiden välisen yhteydenpidon ja 
tietojenvaihdon helpottamiseksi sekä 
avoimuuden lisäämiseksi kansalliseen 
ohjelmaan olisi sisällytettävä 
luokittelujärjestelmän yksityiskohtainen 
kuvaus.

Or. en

Perustelu

Radioaktiivisen jätteen luokittelu liittyy radioaktiivisen jätteen huollon 
turvallisuusnäkökohtiin. Tässä kohdin se tarjoaa yhteyden jätteen ominaisuuksien ja 
sääntelyelimen tai jätteen huoltolaitoksen toiminnanharjoittajan laatimien 
turvallisuustavoitteiden välillä. Tällainen luokittelujärjestelmä helpottaa 
jätehuoltostrategioiden laatimista ja kansallisten ohjelmien perustamista ja näin ollen sen 
tulisi olla yksityiskohtainen ja se tulisi julkaista osana ohjelmia.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 

(29) Lyhytikäisen matala- ja 
keskiaktiivisen jätteen tyypillinen 
loppusijoituskonsepti on loppusijoitus 
maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden 
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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.

tutkimuksen jälkeen on osoitettu 
tieteellisesti, että geologinen loppusijoitus 
syvälle maaperään on toteutuskelpoista, ja 
vahvistettu, että tämä on turvallinen ja
kestävä vaihtoehto korkea-aktiivisen 
jätteen ja jätteeksi katsotun käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi 
vaiheeksi. Edistys tällä alalla on osaltaan 
Euroopan puiteohjelmien kattaman 
tutkimuksen ja demonstroinnin ansiota.
Siksi olisi pyrittävä etenemään kohti
loppusijoituksen toteuttamista 
tutkimusohjelmien kautta tämän 
vaihtoehdon parhaan mahdollisen 
toteutuksen varmistamiseksi, paikan 
valitsemiseksi ja loppusijoituksen 
suunnittelemiseksi sekä asianmukaisten 
sääntelyvaiheiden kautta lopullisten 
ratkaisujen kehittämiseksi.
Radioaktiivisen jätteen geologista 
loppusijoitusta käsittelevän 
teknologiafoorumin (IGD-TP) 
alaisuudessa toteutetut toimet voisivat 
helpottaa tämän alan asiantuntemuksen 
ja teknologian saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 5

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) Avoimuus on tärkeää käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa, ja olennaisen tärkeää on 
yleisön luottamus loppusijoituspaikkojen 
turvallisuutta koskeviin periaatteisiin ja 
jätehuolto-ohjelmiin. Se olisi 
varmistettava edellyttämällä toimivaa 
yleisötiedotusta ja kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten ja yleisön mahdollisuutta 
osallistua päätöksentekoprosesseihin.
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Or. en

Tarkistus 6

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 
turvallinen vaihtoehto, jos se perustuu 
kyseisten jäsenvaltioiden väliseen 
sopimukseen. Tässä direktiivissä olisi 
määriteltävä asianmukaisesti edellytykset, 
joiden on täytyttävä ennen tällaisten 
yhteisten hankkeiden käynnistämistä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille ja mahdollistettava sellaisten 
epävarmuusalueiden määrittely, joihin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietämyksen lisäämiseksi 
loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen 
vaikuttavista näkökohdista, mukaan 
lukien luonnolliset (geologiset) ja 
rakennetut vapautumisesteet, sekä sen 
ennakoidusta kehityksestä ajan myötä. 
Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä 
turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot 

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun 
lähestymistavan olisi luotava perusta 
loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, 
toimintaan ja sulkemiseen liittyville 
päätöksille. Turvallisuusarvioon olisi 
sisällyttävä turvallisuusarvioinnin tulokset 
sekä tiedot turvallisuusarvioinnin 
varmuudesta ja luotettavuudesta ja siinä 
tehdyistä oletuksista. Siinä olisi esitettävä 
kootusti käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.
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turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja 
luotettavuudesta ja siinä tehdyistä 
oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän 
laitoksen tai toiminnon turvallisuutta 
tukevat argumentit ja todisteet.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on liian pitkä ja itsestään selvä. Sitä olisi lyhennettävä, kun otetaan 
huomioon esittelijän ehdotus lisätä "turvallisuusarvion" määritelmä 3 artiklan 9 a kohdassa, 
jossa käsitellään samoja kysymyksiä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Tässä yhteydessä 
ydinturvallisuusalan eurooppalaisten 
sääntelijöiden ryhmä voisi osallistua 
arvokkaalla panoksellaan tämän 
direktiivin yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseen 
helpottaen siten kuulemista, hyvien 
käytänteiden vaihtoa ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisten vertaisarviointien lisäksi olisi mainittava ydinturvallisuusalan 
eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmän tehtävä direktiivin täytäntöönpanossa. Katso vastaava 
viittaus ydinturvallisuusdirektiivissä 2009/71/Euratom, johdanto-osan 16 kappale.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 b) Tämä direktiivi voisi olla myös 
hyödyllinen väline, joka olisi otettava 
huomioon varmennettaessa, että 
hankkeisiin, jotka saavat unionin 
rahoitusta osana Euratomin taloudellista 
tai teknistä tukea käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnoille tai -laitoksille, 
sisältyvät toimet, joilla varmistetaan 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen turvallinen huolto.

Or. en

Perustelu

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

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

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon 
kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine 
syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan 
tuloksena tai sen huolto toteutetaan 
siviilitoimintojen puitteissa, mukaan 
lukien sotilaspuolustusohjelmista syntyvä 
käytetty polttoaine jos ja kun se siirretään 
pysyvästi siviilitoiminnoissa käytettäväksi 
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ja sen huolto toteutetaan yksinomaan 
siviilitoimintojen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 11

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, kun radioaktiivinen jäte 
syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto 
toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa, 
mukaan lukien sotilaspuolustusohjelmista 
syntyvä radioaktiivinen jäte jos ja kun se 
siirretään pysyvästi siviilitoiminnoissa 
käytettäväksi ja sen huolto toteutetaan 
yksinomaan siviilitoimintojen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) 'hyväksytyillä päästöillä' 
säännellyistä ydinlaitoksista tai 
-toiminnoista normaalitoiminnan aikana 
syntyviä kaasumaisen tai nestemäisen 
radioaktiivisen aineen suunniteltuja ja 
valvottuja päästöjä ympäristöön 
toimivaltaisten sääntelyviranomaisten 
vahvistamien raja-arvojen puitteissa ja 
perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
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toukokuuta 1996 annetussa neuvoston 
direktiivissä 96/29/Euratom1 määritettyjen 
periaatteiden ja raja-arvojen puitteissa;
1 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’loppusijoituksella’ käytetyn 
polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen 
sijoittamista luvan saaneeseen laitokseen 
aikomatta siirtää sitä pois myöhemmin;

(3) ’loppusijoituksella’ käytetyn 
polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen 
sijoittamista mahdollisesti pysyvällä 
tavalla luvan saaneeseen laitokseen 
palauttamisperiaatetta asianmukaisesti 
noudattaen;

Or. en

Perustelu

Kaikessa loppusijoituksessa olisi varmistettava jätepakkausten poistaminen tai pääsy syvälle 
maaperään. Palauttamisperiaate on osa loppusijoituksen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä 
ja liittyy kohteen pitkäaikaisvalvontaan ja siitä ylläpidettäviin tiedostoihin.

Tarkistus 14

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 

(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 tai suunnittele 
mitään jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen 
valvontaviranomainen valvoo 
radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion 
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lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) 'laitosalueella' maantieteellistä 
aluetta, johon sisältyvät luvan saanut 
laitos, mukaan lukien käytetyn 
ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen 
aineen loppusijoituspaikka, tai luvan 
saaneet toiminnot;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b)'turvallisuusarvioinnilla' 
järjestelmällistä prosessia, joka 
toteutetaan koko suunnitteluprosessin 
ajan sen varmistamiseksi, että ehdotettu 
suunnitelma täyttää kaikki asiaan liittyvät 
turvallisuusvaatimukset, ja johon sisältyy 
erityisesti virallinen turvallisuusanalyysi;

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) 'turvallisuusarviolla' joukkoa 
perusteluja ja todisteita, joilla osoitetaan 
laitoksen tai toiminnan turvallisuus, 
mukaan lukien turvallisuusarvioinnin 
tulokset ja lausuma näiden tulosten 
luotettavuudesta. Loppusijoituslaitoksen 
osalta turvallisuusarvio voi koskea tiettyä 
kehittämisvaihetta. Tällaisissa tapauksissa 
turvallisuusarviossa olisi tunnustettava 
epävarmuusalueiden olemassaolo tai 
mahdolliset ratkaisemattomat kysymykset 
ja siinä olisi tarjottava työohjeita näiden 
kysymysten ratkaisemiseksi tulevissa 
kehittämisvaiheissa;

Or. en

Perustelu

Katso Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvallisuussanasto: "Terminology used 
in nuclear safety and radiation protection" – vuoden 2007 painos.

Tarkistus 18

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 tilapäistä 
pitämistä luvan saaneessa laitoksessa 
ennen kuin se siirretään myöhemmin 
pois.

Or. en

Perustelu

Varastointi vastaa jätteen tilapäistä säilyttämistä, joka on tarvittava vaihe useimpien 
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radioaktiivisten jätetyyppien turvallisessa huollossa.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) 'yleisöllä' yhtä tai useampaa 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
taikka, kansallisen lainsäädännön tai 
käytännön mukaisesti, näiden 
yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä.

Or. en

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 ALARA-
periaatteen mukaisesti sekä aktiivisuuden 
että määrän suhteen, soveltamalla 
asianmukaisia suunnittelutoimenpiteitä ja 
toiminta- ja käytöstäpoistokäytäntöjä, 
mukaan lukien tavanomaisten materiaalien 
jälleenkäsittely ja uudelleenkäyttö;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 

(d) käytetty ydinpolttoaine ja 
radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, 
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myös pitkällä aikavälillä. myös pitkällä aikavälillä siten, että otetaan 
asianmukaisesti huomioon ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu.

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) kansalliset parlamentit osallistuvat 
riittävien taloudellisten resurssien 
valvojina.

Or. en

Tarkistus 23

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 se toimitetaan 
muualle radioaktiivisen jätteen ja 
käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen 
valvonnasta ja tarkkailusta annetun 
neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot voivat päättää ryhtyä 
vapaaehtoisiin toimiin yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteisen 
tai alueellisen loppusijoituspaikan 
perustamiseksi silloin, kun tämä on 
tarpeen tai suositeltavaa erityisten 
maaperään liittyvien tai teknisten 
olosuhteiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Ennen tällaisen hankkeen 
käynnistämistä hallitusten välisen 
sopimuksen avulla, kyseisten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aloite täyttää tarvittavat vaatimukset ja 
ainakin seuraavat edellytykset:
(a) yleisön hyväksyntää ja kannatusta on 
jatkuvasti pidettävä yllä kaikissa 
jäsenvaltioissa kaikissa hankkeen 
kehittämisvaiheissa ja loppusijoituksen 
elinkaaren aikana järjestämällä yleisölle 
tiedottamisen ja yleisön osallistumisen 
kuulemisprosessiin;
(b) on varmistettava toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten ja kansallisten 
turvallisuusviranomaisten yhteistyö ja 
niiden harjoittama valvonta; kussakin 
asianomaisessa jäsenvaltiossa on 
laadittava turvallisuusarvio ja sitä tukevat 
turvallisuusarvioinnit, joissa katetaan 
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laitoksen tutkimus-, valinta- ja 
täytäntöönpanovaiheet;
(c) on sovittava vastuukysymyksistä ja 
selkeästä vastuunjaosta siten, että kukin 
jäsenvaltio kantaa lopullisen vastuun 
omasta radioaktiivisesta jätteestään;
(d) on sovittava taloudellisista 
järjestelyistä, joilla taataan, että varat 
turvataan loppusijoituslaitoksen 
elinkaaren ja sulkemisen jälkeiseksi 
ajaksi, ja riittävät henkilöstövarat, joilla 
varmistetaan riittävä määrä 
asianmukaisen pätevyyden omaavaa 
henkilöstöä;
(e) kyseisten jäsenvaltioiden kansallisissa 
ohjelmissa on ilmoitettava etukäteen 
lainsäädäntökehys, organisaatiorakenne 
sekä tekniset suunnitelmat ja järjestelyt, 
joilla osoitetaan, että suunniteltu 
loppusijoitus täyttää tämän direktiivin 
edellytykset selkeän ajanjakson kuluessa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallinen ohjelma käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevan toimintapolitiikan 
toteuttamiseksi;

(a) kansallinen ohjelma käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevan toimintapolitiikan 
toteuttamiseksi varmistaen, että kaikilla 
radioaktiivisen jätteen tuottajilla on 
mahdollisuus radioaktiivisen jätteen 
turvalliseen loppusijoitukseen yhtäläisin 
ehdoin;

Or. en
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Tarkistus 27

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, 7 artiklan 
1 a kohdassa tarkoitetuista 
turvallisuusarvioista tehtyjen 
johtopäätösten, teknologian kehityksen ja 
tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että osana radioaktiivisen jätteen 
huoltotoiminnon tai 
loppusijoituslaitoksen lupahakemusta on 
laadittava turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi ja saatettava se 
tarpeen mukaan ajan tasalle toiminnon 
tai laitoksen kehittämisen aikana. 
Turvallisuusarviossa ja sitä tukevissa 
turvallisuusarvioinneissa on katettava 
loppusijoituslaitoksen sijoituspaikan 
valinta, laitoksen suunnittelu, 
rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto 
sekä sulkemisen jälkeinen pitkän 
aikavälin turvallisuus, myös passiivisin 
keinoin, ja kuvattava kaikki laitoksen 
sijoituspaikkaan ja suunnitteluun liittyvät 
turvallisuuden kannalta merkitykselliset 
näkökohdat sekä laitoksen johdon 
toteuttamat valvontatoimenpiteet ja 
viranomaisten valvontatoimet.
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Or. en

Perustelu

Katso edellä 8 artiklan säännökset, jotka on nyt esitetty 7 artiklassa ja määritelmissä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luvanhaltijat raportoivat 
toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja 
muille asiaan liittyville toimivaltaisille 
järjestöille ja tarjoavat yleisölle tietoa 
toiminnoistaan ja laitoksistaan.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Turvallisuusarvio

(1) Osana laitoksen tai toiminnon 
lupahakemusta on laadittava 
turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi. Niitä on tarvittaessa
päivitettävä laitoksen tai toiminnon 
kehityksen aikana. Turvallisuusarvion ja 
turvallisuusarvioinnin on vastattava 
laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan 
toimintojen monimutkaisuutta ja 
laitokseen tai toimintaan liittyvän vaaran 
suuruutta.
(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan 
turvallisuusarvioinnin on katettava 
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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. 
(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 asianomaisille tahoille takeet siitä, 
että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.
(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva 
turvallisuusarviointi on annettava 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
hyväksyttäviksi.

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 a kohta (uusi) ja 3 artiklan 9 a kohdan (uusi) ja b kohdan (uusi) 
määritelmät.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 

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

ylläpitämiseksi, edelleen kehittämiseksi ja 
levittämiseksi kansalliseen kehykseen 
sisältyy koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat 
kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien 
osapuolten tarpeet.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) 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.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisella tasolla vahvistettavien 
menettelyjen mukaisesti
(a) laaditaan asianmukaisesti 
jätehuoltostrategioihin liittyvien 
kustannusten arvio, jossa erityisesti 
arvioidaan jätteen luonteen mukaan 
matala-, keski- ja korkea-aktiivisen 
pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen pitkän 
aikavälin huoltoratkaisujen 
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täytäntöönpanoon liittyviä kustannuksia.
Tähän arvioon on sisällytettävä 
ydinlaitosten ja radioaktiivisen jätteen 
huoltolaitosten käytöstäpoistosta 
aiheutuvat kustannukset sekä niiden 
lopullisesta sulkemisesta, ylläpidosta ja 
valvonnasta aiheutuvat kustannukset;
(b) luodaan varauksia, joilla katetaan 
edellä a alakohdassa tarkoitetut 
kustannukset, ja osoitetaan tarvittavat 
varat yksinomaan näiden varauksien 
kattamiseen;
(c) valvotaan asianmukaisesti, ovatko 
varaukset ja varojen hallintatoimet 
riittäviä edellä a kohdassa tarkoitettujen 
kustannusten kattamiseen säännöllisten 
mukautusten varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Jäsenvaltioiden on perustettava tai 
nimettävä kansallinen elin, joka kykenee 
tarjoamaan asiantuntija-arvioita varojen 
hallinnasta ja käytöstäpoistosta 
aiheutuviin kustannuksiin liittyvistä 
kysymyksistä 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Tämän elimen olisi oltava 
riippumaton varojen myöntäjistä.

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle säännöllisesti asianomaisen 
kansallisen elimen tekemistä päätelmistä 
16 artiklassa säädetyin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väestölle annetaan mahdollisuus 
osallistua tehokkaasti käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin.

Poistetaan.

Or. en

(Katso seuraava tarkistus, koska osa KOM-asiakirjan tekstistä esitetään 12 a artiklan (uusi) 
1 kohdassa.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Yleisön osallistuminen

(1)Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisölle annetaan mahdollisuus osallistua 
varhaisessa vaiheessa tehokkaasti 
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13 artiklan mukaisesti laadittavien 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevien 
kansallisten ohjelmien valmisteluun ja 
tarkasteluun sekä mahdollisuus 
tarkastella niitä. Jäsenvaltioiden on 
asetettava ohjelmat yleisön saatavilla 
olevalle verkkosivustolle.
(2) Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että
(a) yleisölle tiedotetaan joko julkisin 
ilmoituksin tai muin asianmukaisin 
tavoin, kuten sähköisin viestimin milloin 
mahdollista, ehdotuksista tällaisiksi 
ohjelmiksi taikka niiden muuttamiseksi 
tai tarkistamiseksi ja että asianmukaiset 
tiedot tällaisista ehdotuksista saatetaan 
yleisön saataville, mukaan luettuina 
muun muassa tiedot oikeudesta osallistua 
päätöksentekoon sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta, jolle voi esittää 
huomautuksia tai kysymyksiä;
(b) yleisöllä on oikeus esittää 
huomautuksensa ja mielipiteensä ennen 
kuin ohjelmista päätetään vaihtoehtojen 
ollessa vielä avoinna;
(c) päätöksiä tehtäessä otetaan 
asianmukaisella tavalla huomioon yleisön 
osallistumisen tulokset;
(d) toimivaltainen viranomainen pyrkii 
yleisön ilmaisemat huomautukset ja 
mielipiteet tutkittuaan tiedottamaan 
kohtuullisin keinoin yleisölle tehdyistä 
päätöksistä sekä näiden päätösten 
perusteena olevista seikoista ja 
näkökohdista, yleisön 
osallistumisprosessia koskevat tiedot 
mukaan luettuina.
(3) Jäsenvaltioiden on yksilöitävä yleisö, 
joka on oikeutettu osallistumaan 
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tämän 
artiklan mukaista yleisön osallistumista 
koskevat yksityiskohtaiset menettelyt siten, 
että yleisöllä on mahdollisuus 
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valmistautua ja osallistua tehokkaasti. On 
asetettava kohtuulliset määräajat, joilla 
varmistetaan, että tässä artiklassa 
edellytetyn yleisön osallistumisen eri 
vaiheille jää riittävästi aikaa.

Or. en

(Katso edellinen tarkistus. Osa 1 kohdan tekstistä oli alun perin 12 artiklan 2 kohta.)

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Kansallisten ohjelmien on oltava 4–12 
artiklan säännösten mukaisia.

(2) Kansallisten ohjelmien on oltava 4–
12 a artiklan säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
kansallisia ohjelmiaan säännöllisesti 
uudelleen ja saatettava ne tarvittaessa ajan 
tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen 
kehitys.

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
kansallisia ohjelmiaan säännöllisesti 
uudelleen ja saatettava ne tarvittaessa ajan 
tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen 
kehitys sekä kansainvälisten 
vertaisarviointien tulokset.

Or. en
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) radioaktiivisen jätteen yhdennetty, 
yksityiskohtainen luokittelujärjestelmä, 
joka kattaa kaikki radioaktiivisen jätteen 
huollon vaiheet jätteen syntymisestä sen 
loppusijoitukseen saakka;

Or. en

Perustelu

Katso komission 15. syykuuta 1999 antama suositus kiinteän radioaktiivisen jätteen 
luokittelujärjestelmästä, EYVL L 265, 13.10.1999, s. 37.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) inventaario kaikesta käytetystä 
ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta 
jätteestä sekä ennusteet tulevista määristä, 
mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät 
jätteet. Inventaariossa on ilmoitettava 
selvästi materiaalin sijaintipaikka ja määrä 
sekä vaarataso asianmukaisella 
luokituksella;

(1) edellä -1 kohdassa tarkoitettuun 
luokittelujärjestelmään perustuva
inventaario kaikesta käytetystä 
ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta 
jätteestä sekä ennusteet tulevista määristä, 
mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät 
jätteet. Inventaariossa on ilmoitettava 
selvästi materiaalin sijaintipaikka ja määrä 
sekä vaarataso;

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja 
suunnitelmat, mukaan lukien 
institutionaalisen valvonnan kesto sekä 
keinot, joiden avulla laitosta koskeva 
tietämys säilytetään pidemmällä 
aikavälillä;

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja 
suunnitelmat, mukaan lukien 
institutionaalisen valvonnan kesto sekä 
keinot, joiden avulla laitosta koskevaa 
tietämystä seurataan, ylläpidetään ja
säilytetään pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) kuvaus 10 artiklan 1 a kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen kustannusten 
arvioinnista ja vastaavien varausten 
laskemiseen käytetyistä menetelmistä;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) kuvaus voimassa olevista 
rahoitusjärjestelyistä, joilla varmistetaan 
kaikkien ohjelmasta aiheutuvien 
kustannusten kattaminen ennakoidun 
aikataulun mukaisesti.

(8) kuvaus 10 artiklan 1 a kohdan 
b alakohdan mukaisesti osoitettujen 
varojen muodostamisessa ja hallinnassa 
tehdyistä valinnoista ja voimassa olevista 
rahoitusjärjestelyistä, joilla varmistetaan 
kaikkien ohjelmasta aiheutuvien 
kustannusten kattaminen ennakoidun 
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aikataulun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 45

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 42 b kappale (uusi).

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes 
vuosi itsearviointi kansallisesta 
kehyksestään, toimivaltaisesta 
valvontaviranomaisestaan, kansallisesta 
ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä 
pyydettävä kansallisen kehyksensä, 
viranomaisensa ja/tai ohjelmansa 

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes 
vuosi itsearviointi kansallisesta 
kehyksestään, toimivaltaisesta 
valvontaviranomaisestaan, kansallisesta 
ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä 
pyydettävä kansallisen kehyksensä, 
viranomaisensa ja/tai ohjelmansa 
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kansainvälistä vertaisarviointia sen 
varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

kansainvälistä vertaisarviointia sen 
varmistamiseksi, että käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. 
Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava 
komissiolle, jonka on toimitettava 
säännöllisesti Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomus, jossa käsitellään 
vertaisarviointien yhteydessä tehtyjä 
päätelmiä lyhennetyssä muodossa.

Or. en
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PERUSTELUT

Komissio julkaisi 3. marraskuuta direktiiviehdotuksen, jossa vahvistetaan EU:n oikeudellinen 
kehys käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollolle (KOM(2010)618). 
Ehdotuksessa asetetaan erityisvaatimuksia, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot luovat 
käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa jätteiden syntymisestä niiden 
loppusijoitukseen saakka koskevan kansallisen sääntely- ja organisaatiokehyksen ja sitä 
koskevat kansalliset ohjelmat.

1. Esittelijä kannattaa ja tukee ehdotuksen yleistä linjaa.

Euroopan parlamentti on aina peräänkuuluttanut yhdenmukaistettuja normeja ja vankkaa 
lainsäädäntöä radioaktiivisen jätteen huollon alalla ja erityisesti päätöslauselmassaan 
"Euratomin toiminnan arviointi – 50 vuotta eurooppalaista ydinenergiapolitiikkaa"1,
Tätä varten ja kun otetaan huomioon, että kesäkuussa 2009 hyväksytty 
ydinturvallisuusdirektiivi kattaa ainoastaan käytetyn polttoaineen varastot, jotka liittyvät 
suoraan ydinlaitoksiin, tämän ehdotuksen avulla voidaan luoda johdonmukaista lainsäädäntöä, 
jotta voidaan varmistaa turvallisuus pitkällä aikavälillä nykyisten ja tulevien radioaktiivisten 
jätteiden huollossa riippumatta siitä, mikä on ydinvoiman ja muiden kuin sähköntuotantoon 
liittyvien ydinsovellusten tulevaisuus.

Esittelijä on tyytyväinen ehdotuksen rakenteeseen, koska siinä noudatetaan kansainvälisesti jo 
hyväksyttyjä periaatteita2 ja laajennetaan edistyneimmissä jäsenvaltioissa noudatettua 
toimintatapaa sekä tarjotaan kehys vastuullisemmalle huollolle, johon sisältyy (i) kansallinen 
kehys, joka pohjautuu kunkin toimijan selkeisiin velvollisuuksiin ja vastuuseen, (ii) 
kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan radioaktiivista jätettä koskevan päätöksenteon 
virstanpylväät, aikataulut ja avoimuus, ja (iii) avoimuutta ja tiedottamista koskevat 
tasapainoiset säännöt, seuranta ja valvonta.

2. Esittelijä katsoo, että olisi suunniteltava joitakin parannuksia, jotta varmistetaan 
käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullinen ja turvallinen huolto, 
viivyttämättä päätöksiä, jotka on tehtävä kiireellisesti.

Esittelijä on esittänyt mietintöluonnoksessa tarkistuksia valiokunnan jäsenten käsiteltäväksi ja 
haluaa tuoda tässä kohdin esiin seuraavat tärkeimmät painopisteensä.

 Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

(i) Esittelijän mielestä suunniteltaessa loppusijoituskonsepteja ja teknisiä ratkaisuja, erityisesti 
käytetyn polttoaineen ja korkea-aktiivinen jätteen geologista loppusijoitusta syvälle 
maaperään, olisi otettava asianmukaisesti huomioon palauttamisperiaate. Tavoitteena on 
mahdollistaa tarvittaessa jätteen käsittely ja talteenotto teknisistä syistä tai jos tieteellisessä 
                                               
1 Maldeikisin mietintö, 10. toukokuuta 2007.
2 Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva IAEA:n yleissopimus 

(yleissopimus) INFCIR/546, 24. joulukuuta 1997, ja kehitetyt turvallisuusnormit.
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tutkimuksessa löydetään pitkällä aikavälillä uusia teknologisia ratkaisuja (kuten 
transmutaatio). Tämä ei estä loppusijoituspaikan sulkemista tietyn toiminta- ja seurantajakson 
jälkeen, jos tulevat sukupolvet niin päättävät. Palauttamisperiaatteen avulla on mahdollista 
edetä maltillisesti kohti turvallisinta ratkaisua, koska jatkuvan seurannan ja kokemusten avulla 
voidaan vahvistaa tutkimusvaiheessa hankittua tietämystä. Esittelijän mukaan tämä 
palauttamisvaihe ei lainkaan heikennä valtion tekemää lopullista päätöstä geologisesta 
varastoinnista syvälle maaperään, vaan se on osa tällaisen loppusijoituspaikan sosiaalista 
hyväksyttävyyttä ja sidoksissa kohteen pitkäaikaisvalvontaan ja siitä ylläpidettäviin 
tiedostoihin.
(ii) Lisäksi esittelijä on tehnyt koko tekstiin tarkistuksia tuodakseen esiin näkemyksensä, 
joiden mukaan a) loppusijoituspaikat on perustettava noudattaen kansainvälisesti hyväksyttyjä 
turvallisuusperiaatteita, edellytyksiä ja menetelmiä; tätä varten koulutus, tietämyksen 
levittäminen ja taitojen ylläpitäminen ovat tärkeitä kysymyksiä, b) kuhunkin 
loppusijoituspaikkaan, jonka toiminnot kestävät useita vuosikymmeniä, on luotava asiaa 
koskeva tietämyspankki ja tiedostojen säilytys; laitosten seuranta ja valvonta ja ympäristön 
tilan seuranta sulkemisen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää, c) kansainvälinen yhteistyö on 
tärkeää, jotta vaihdetaan ja levitetään asiantuntemusta, ja yhteisten tutkimus- ja 
kehitysohjelmien panos on myös merkittävä. Näin ollen tältä osin on korostettava 
kansainvälistä vertaisarviointia ja parhaiden käytänteiden vaihtoa, ja kansallisissa ohjelmissa 
on hyödynnettävä näitä kokemuksia.

 Taloudelliset resurssit 

Esittelijä haluaa tässä kohdin viitata erityisesti tiettyihin parlamentin päätöslauselmiin 
käytöstäpoistostrategioihin myönnettävästä rahoituksesta1 ja muistuttaa tähän kysymyksiin 
liittyvästä sisämarkkinanäkökulmasta. Komission ehdotus on sellaisenaan melko heikko, 
koska se ei sido jäsenvaltioita muulla tavoin kuin yleisellä sitoumuksella siitä, että 
käytettävissä on riittävästi taloudellisia resursseja.
Esittelijän mielestä ehdotuksen tavoitteena tulisi olla se, että varataan taloudelliset resurssit, 
joiden avulla täytetään ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa koskevat vaatimukset sekä tästä 
syntyvän radioaktiivisen jätteen huoltoa, ehdollistamista ja lopullista sijoittamista koskevat 
vaatimukset, ja että nämä resurssit ovat käytettävissä tarvittaessa ja niitä hallitaan avoimella 
tavalla.

Tämä on 10 artiklaan tehtyjen tarkistusten tarkoitus, ja niissä määritellään jäsenvaltioiden 
tiukemmat velvoitteet, joista on huolehdittava kansallisten menettelyjen mukaisesti: 
jätehuoltostrategiaan liittyvien kustannusten arviointi; varauksen luominen tulevan 
käytöstäpoiston tai jätehuoltotoimintojen rahoitusta varten ja tarvittavat varat, jotka osoitetaan 
näiden varausten kattamiseen; varausten määrän ja varojen hallintatoimien asianmukainen 
valvonta; riippumattoman kansallisen elimen arviot, joilla tarkistetaan, että näitä tulevia 
toimintoja varten kerätyt tulot käytetään yksinomaan käytöstäpoistoon tai 
jätehuoltotoimintoihin; jäsenvaltioiden säännöllinen raportointi komissiolle. Seuraavat 

                                               
1 Harmsin mietintö "Kozloduy-ohjelmasta", hyväksytty täysistunnossa 20. toukokuuta 2010.
Harmsin mietintö ydinturvallisuudesta: "Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käyttö", 
hyväksytty marraskuussa 2005.
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edellytykset on vastaavasti esitetty kansallisten ohjelmien sisältöön 14 artiklassa.

 Alueellisten loppusijoituspaikkojen kehittäminen

Vastuu tuottamansa käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallisesta huollosta, 
loppusijoitus mukaan luettuna, on viime kädessä jäsenvaltiolla. Esittelijän mielestä tämän 
perusedellytyksen noudattaminen voidaan yhdistää radioaktiivista jätettä koskevan 
jäsenvaltioiden yhteisen ratkaisun laatimiseen edellyttäen, että se toteutetaan noudattaen 
tiettyjä asianmukaisesti määritettyjä tiukkoja ehtoja. On erittäin tärkeää, että kukin jäsenvaltio 
laatii oman kansallisen ohjelmansa ja tekee lopullisen päätöksen käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta, mutta esittelijä katsoo, että ehdotetussa direktiivissä – jossa 
mahdollisesti jo tunnustetaan yhteisen ratkaisun edut johdanto-osan 37 kappaleessa – olisi 
määritettävä alustavat edellytykset, joiden on täytyttävä tällaisten yhteisen hankkeiden 
käynnistämiseksi vapaaehtoiselta pohjalta.

On jo toteutettu kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäviä kokeilututkimuksia ja -hankkeita, 
kuten Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä parhaillaan käynnissä oleva hanke1, jota on 
tehostettu ydinaseiden leviämistä koskevien huolenaiheiden vuoksi, tai ERDO-Working 
Group2, johon kuuluu useita jäsenvaltioita3, jotka tutkivat, olisiko kannattavaa perustaa 
monikansallinen Euroopan loppusijoituspaikkojen kehitysjärjestö (European Repository 
Development Organisation). Nämä hankkeet raivaavat tietä sellaisten menetelmien 
kehittämiselle, joiden avulla luodaan turvallisen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävän yhteisen 
geologisen varastoinnin käsite.
Nämä hankkeet huomioon ottaen ja vaikka tätä käsitettä voidaan tietyissä olosuhteissa pitää 
hyödyllisenä, esittelijä kuitenkin katsoo, että tämä ratkaisu ei saa toimia jäsenvaltioiden 
keinona välttää kansallisia vastuitaan siten, kun ne on määritelty tässä ehdotuksessa, tai 
viivyttää jätehuoltoa koskevan lopullisen päätöksen tekemistä. Näin ollen kansallisten
ratkaisujen tavoin yhteiset tai alueelliset loppusijoitusaloitteet voitaisiin määritellä vastaavissa 
kansallisissa strategioissa, niistä voitaisiin järjestää laajat julkiset kuulemiset ja ne voitaisiin 
käynnistää 4 artiklassa ehdotettujen alustavien edellytysten täytyttyä, joita ovat 
turvallisuusnormit, vastuukysymykset ja rahoituksen turvaaminen laitoksen elinkaaren ja sen 
sulkemisen jälkeiseksi ajaksi.

Tähän kysymykseen liittyvät mahdolliset ydinjätekuljetukset yli valtiorajojen. Niille on 
myönnetty asianmukaisesti lupa vuoden 2006 direktiivissä ja ne on palautettava 4 artiklan 
säännöksiin.

 Avoimuus ja yleisön osallistuminen 
Esittelijän mielestä on erittäin tärkeää päästä yksimielisyyteen yleisön osallistumisesta 
kansallisten ohjelmien laatimiseen ja uudelleentarkasteluun direktiivin 2003/35/EY4

                                               
1 'Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation' lokakuu 2004, IAEA-TECDOC-1413.
2 www.erdo-wg.eu
3 Itävalta, Bulgaria, Irlanti, Italia, Alankomaat, Liettua, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia.
4 Direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen, EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
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mukaisesti. Yleisön osallistuminen johtaa sopuun ja osallisuuteen ja sen myötä radioaktiivisen 
jätteen huoltostrategioiden sosiaaliseen legitiimiyteen.

Erityisehtoja on sisällytetty 12 a artiklaan (uusi).
Lisäksi koko tekstiin ehdotetaan yksityiskohtaisia tarkistuksia, josta esimerkkinä 
"turvallisuusarviota" koskevat muutokset, jotka alun perin olivat omana 8 artiklanaan, jonka 
säännökset on nyt siirretty asiaa koskeviin artikloihin – määritelmät ja 7 artikla 
"luvanhaltijoista" – ja muotoiltu uudelleen direktiivin soveltamisalan mukaisesti.

*    *

*


