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B7-XXXX/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin ydinvoimalaitosten kattavista riski- ja 
turvallisuusarvioinneista ("stressitesteistä") ja niihin liittyvistä toimista
(2012/2830(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 4. lokakuuta 2012 antaman tiedonannon (COM(2012)0571 
lopullinen) Euroopan unionin ydinvoimalaitosten kattavista riski- ja 
turvallisuusarvioinneista ("stressitesteistä") ja niihin liittyvistä toimista,

– ottaa huomioon ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen 
perustamisesta 25. kesäkuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/71/Euratom,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 
2011 yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2 
ja 30 artiklan,

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen (O-xxxx/2012 – B7-xxxx/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ehdotusta neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten koskeneessa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan mietinnössä vaadittiin, että kolmansien maiden ydinturvallisuus on 
saatettava vastamaan Euroopan unionin turvallisuusnormeja;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin "ydinvoimalaitosten kattavien riski- ja 
turvallisuusarviointien ("stressitestit") ja niihin liittyvien toimien" tarkoituksena on ollut 
tutkia ydinvoimaloiden valmiutta äärimmäisissä olosuhteissa;

1. ottaa huomioon stressitestejä ja niiden tuloksia koskevan komission tiedonannon; pitää 
myönteisinä komission ja Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (ENSREG) 
Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen toteuttamia toimia, joilla 145 EU:ssa toimivaa 
ydinreaktoria ja 20 kolmansien maiden ydinreaktoria tutkittiin stressitestillä; korostaa 
mainitun menettelyn hyödyllisyyttä ja että mainittua menettelyä ei ole aikaisemmin 
toteutettu missään koko maailmassa; odottaa, että stressitestin tulokset edistävät osaltaan 
Euroopan ydinturvallisuuskäytännön tehostamista ja että se toimii suuntaa näyttävänä 
esimerkkinä koko maailmassa;

2. toteaa, että stressitestin seurauksena monet maat ovat alkaneet toteuttaa tai suunnitella 
toimia, jotka koskevat niiden omien ydinvoimaloiden turvallisuuden parantamista; 
korostaa, että vertaisarvioinneissa on määritelty toimia, joita olisi harkittava myös EU:n 
tasolla; kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita toteuttamaan kaikkien stressitestistä 
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saatujen havaintojen ja suositusten välittömän ja asianmukaisen seurannan, tunnistetut 
parhaat käytänteet mukaan luettuina;

3. muistuttaa kuitenkin, että komission ja ENSREGin käynnistämät stressitesti olivat 
soveltamisalaltaan suppeat, ja että niiden pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida 
ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiustasoa ulkopuolisten tapahtumien varalta; katsoo 
näin ollen, että stressitesteillä ei voida korvata eikä niiden tarkoituksena ole korvata 
ydinvoimaloiden yksityiskohtaisia turvallisuusarviointeja, jotka toteutetaan kansallisen 
päätösvallan puitteissa kussakin jäsenvaltiossa ja joiden pääasiallisena tarkoituksena on 
arvioida ydinvoimaloiden kestävyyttä ja valmiutta kohdata vakavia ulkoisia haasteita;

4. toteaa, että nykyiset tulokset osoittavat, että myös useat kolmannet valtiot ovat 
osallistuneet arviointiin, vaikka joissakin tapauksissa on käytetty erilaisia menetelmiä ja 
aikatauluja;

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden on rohkaistava kolmansia maita ja erityisesti 
naapurivaltioita, joissa on ydinvoimaloita, soveltamaan stressitestimenettelyä ja jakamaan 
tuloksensa; korostaa kansainvälisten ydinturvallisuusnormien ja niiden asianmukaisen 
täytäntöönpanon vahvistamisen merkitystä; katsoo, että tässä yhteydessä EU:n olisi 
rohkaistava läheistä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, erityisesti IAEA:n puitteissa;

6. toteaa, että ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus toimii kannustimena ja velvoittaa 
sopimuspuolia esittämään velvoitteidensa täytäntöönpanoa koskevat kertomuksensa 
vertaisarvioinnissa Kansainvälisen atomienergiajärjestön sopimuspuolten kokousten 
yhteydessä;

7. toteaa, että radioaktiivisen jätteen loppusijoituksen vaarallisuus korostui jälleen kerran 
Fukushiman ydinonnettomuuden yhteydessä; toteaa, että vastaavia onnettomuuksia voisi 
tapahtua EU:ssa nykyisissä tai rakenteilla olevissa ydinvoimaloissa ja naapurimaiden 
alueilla, joilla maanjäristys- ja tsunamiriski on korkea, kuten Akkuyussa (Turkissa); 
katsoo, että unionin olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jotta radioaktiivisen jätteen 
loppusijoitus tällaisille erityisen riskialttiille alueille voitaisiin estää; kehottaa 
naapurivaltioita ja ehdokasvaltioita liittymään ECURIE-verkkoon (Euroopan komission 
järjestelyt nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä);

8 kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja kansallisia sääntelyviranomaisia panemaan määritetyt 
parhaat käytänteet täytäntöön omassa lainsäädännössään;

9. ottaa huomioon, että ilma-alusten ydinvoimaloihin törmäämisen vaikutuksia koskevat 
kansalliset lähestymistavat eroavat toisistaan; toteaa, että "ilma-alusten törmäämistä ei 
sellaisenaan pidetä alkuunpanevana tapahtumana turvallisuusarvioinneissa" ja että 
vaikutukset on mainittu stressitestimäärityksissä; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että 
vain neljä jäsenvaltiota on sisällyttänyt mainitut arvioinnit stressitestikertomuksiinsa;
pyytää, että komissio harjoittaa yhteistyötä ENSREGin, jäsenvaltioiden ja 
ydinvoimalaoperaattoreiden kanssa, jotta voidaan sopia lentokoneiden törmäämisen 
riskien ennakointia koskevasta yhteisestä lähestymistavasta ja jotta toisaalta tunnustetaan, 
että mainittu riski kuuluu kansallisen turvallisuuden ja kansallisen suvereniteetin piiriin;

10. korostaa, että EU:n alueella 47 ydinvoimalaa, joissa on yhteensä 111 reaktoria ja jotka 
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sijaitsevat alle 30 km etäisyydessä runsaasta 100 000 asukkaasta, ja pitää näin ollen 
valitettavana, että stressitesteihin ei ole sisällytetty onnettomuuksiin varautumista 
laitosalueiden ulkopuolella; pitää myönteisenä, että komissio on ENSREGin tuella 
ehdottanut, että tehdään nykyisiä järjestelyjä koskeva tutkimus, jossa keskitytään EU:n 
raja-alueisiin ja annetaan suosituksia, mukaan luettuina ennaltaehkäisevät toimet 
laitosalueiden ulkopuolella vuoden 2013 loppuun mennessä, ja pyytää, että tulokset 
julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä; 

11. korostaa, että ammattitaitoisen ja kokeneen työvoiman saatavuus on tehokkaan 
ydinturvallisuuskäytännön kannalta ratkaisevan tärkeää riippumatta siitä, onko jäsenvaltio 
rakentamassa ydinvoimaloita, jatkamassa ydinvoimaloiden käyttöä tai toteuttamassa 
ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä poistamista; vaatii näin ollen, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava kaikki toimet, joilla edistetään ja ylläpidetään 
ydinturvallisuuden ylläpitämisen ammattitaitoa, jätehuoltoa koskeva koulutus mukaan 
luettuina; kehottaa komissiota edistämään asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen 
rajatylittävää vaihtamista;

12. suosittelee, että EU:n olisi tuettava kansainvälisiä pyrkimyksiä kehittää tehokkaampia 
turvallisuusnormeja; korostaa tässä yhteydessä EU:n roolia, joka sisältää 
naapuruuspolitiikan käyttämisen ydinturvallisuuden välineenä; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan kansainvälisiä ydinturvallisuusnormeja ja niiden moitteetonta 
täytäntöönpanoa yhteisvastuullisesti tiiviissä yhdessä IAEA:n, Espoon yleissopimuksen 
sihteeristön ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa; pyytää komissiota esittämään 
kattavan toimintasuunnitelman ja käytännön järjestelyjä sen toteuttamiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita yhteistyössä IAEA:n kanssa toimimaan rakentavassa 
yhteistyössä niiden maiden kanssa, jotka eivät ole toteuttaneet ydinturvallisuuden 
stressitestiä, kuten Valko-Venäjän ja Venäjän kanssa, sekä vaatimaan niitä noudattamaan 
kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja toimimaan yhteistyössä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa kaikissa ydinvoimaloiden suunnittelun, rakentamisen, toiminnan 
ja käytöstä poistamisen vaiheissa; katsoo mainitussa yhteydessä, että EU:n on 
hyödynnettävä täysimääräisesti kansainvälisten järjestöjen ja elinten tarjoamaa 
asiantuntemusta;

13. katsoo, että Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin olisi 
toimittava tiiviissä yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa 
ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa;

14. toteaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat tehneet stressitestien perusteella sen 
johtopäätöksen, että mitkään tekniset syyt eivät vaadi yhdenkään ydinvoimalan sulkemista 
Euroopassa, vaikka stressitestit ovatkin osoittaneet, että turvallisuutta on parannettava 
lähes kaikissa ydinvoimaloissa; toteaa myös, että edellä mainittujen toimien 
täytäntöönpano on monissa tapauksissa edelleen toteuttamatta;

15. pyytää, että EU:n alueella toimivien 132 reaktorin stressitestin perusteella suositeltavien 
toimien arvioidut kustannukset (10–25 miljardia euroa tulevien vuosien aikana) olisi 
perusteltava kansallisten sääntelyviranomaisten ja ydinvoimalaoperaattorien yhteistyössä 
toteutettavalla yksityiskohtaisemmalla kustannusarviolla, johon mahdollisuuksien 
mukaisesti liitetään määritetyt suositukset; katsoo, että veronmaksajien sijasta 
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ydinvoimalaoperaattoreiden on maksettava mainittujen parannusten kustannukset, ja 
pyytää, että komissio seuraa tilannetta tarkasti myös kilpailupolitiikkaan liittyvän 
toimivaltansa puitteissa;

16. korostaa, että kokonaisvaltaiseen ydinturvallisuuspolitiikkaan olisi sisällytettävä kaikki 
ydinvoimalat, polttoaine ja reaktorin turvallisuus, jätehuolto ja käytöstäpoisto, 
käyttöturvallisuus, henkilöstöresurssien riittävyys, välittömästi ydinmateriaalin kanssa 
tekemisissä olevien työntekijöiden turvallisuusolosuhteiden jatkuva parantaminen, 
onnettomuuksiin varautuminen sekä sääntelyviranomaisten riippumattomuuden ja 
tehokkuuden varmistaminen;

17. katsoo, että ydinvoimaloiden rakentamisen ja käytön aikana ydinturvallisuuden on oltava 
korkeimpien turvallisuusnormien mukaista EU:ssa ja sen naapurissa sijaitsevissa maissa; 
korostaa tarvetta varmistaa, että mainitut huolenaiheet otetaan huomioon ydinvoimaloiden 
käyttöiän loppuun saakka, niiden lopullinen käytöstäpoisto mukaan luettuna;

18. katsoo, että ulkoisten vaaratekijöiden hallintaan olisi liitettävä IAEA:n ohjeiden mukainen 
arviointi ja että muita kuin teknisiä vaaratekijöitä ei pidä aliarvioida;

19. toteaa, että jäsenvaltioiden suhtautuminen ydinturvallisuuden sääntelyyn ei ole 
yhdenmukaista;

20. toteaa, että komission tiedonannon ja ENSREGin vertaisarvioinnin mukaan toteutettu 
stressitesti on osoittanut, että määräaikaiset turvallisuusarvioinnit ovat tehokkaita 
ydinvoimaloiden turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn ylläpitämisen ja parantamisen 
välineitä; panee merkille muun muassa ENSREGin kannan, jonka mukaan 
luonnonuhkariskejä ja ydinvoimalaa koskevia määräyksiä olisi tarkistettava vähintään 10 
vuoden välein; suosittelee, että vastaavat määräykset sisällytetään ydinturvallisuutta 
koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamiseen;

21. pitää ydinturvallisuutta koskevan direktiivin tulevaa tarkistamista myönteisenä, koska se 
tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön merkittäviä parannuksia, jotka koskevat muun 
muassa turvallisuusteknisiä menettelyjä ja kehyksiä, ydinvalvontaviranomaisten roolia, 
riippumattomuutta ja toimintavalmiuksia, avoimuutta, seurantaa ja verifiointia; korostaa, 
että ydinturvallisuutta koskevan oikeudellisen kehyksen tarkistamisessa olisi otettava 
huomioon muun muassa IAEA:n tasolla toteutettavat kansainväliset toimet;

22. ottaa huomioon suositusten täytäntöönpanon merkityksen ja sen arvioinnin merkityksen, 
missä määrin määräaikaisten turvallisuusarviointien soveltamisalaa olisi laajennettava; 
toistaa, että rajat ylittävää yhteistyötä on tehostettava ja että turvallisuusarviointeja 
koskevia parhaita käytänteitä on vaihdettava; 

23. pitää myönteisenä komission aikomusta ehdottaa ydinalan vakuutussuojaa ja 
korvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä; pyytää tässä yhteydessä, että komissio esittää 
mainitun ehdotuksen vuoden 2013 loppuun mennessä;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.


