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1. JOHDANTO 

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus, joka allekirjoitettiin 
samanaikaisesti Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen kanssa, muodostaa 
Euroopan unionin oikeudessa ensisijaisen perustan ydin- ja säteilyturvallisuutta ja 
ydinmateriaalivalvontaa koskeville komission toimille. Tässä tiedonannossa 
selostetaan toimia, jotka komission energian ja liikenteen pääosasto (TREN) on 
toteuttanut Euratomin perustamissopimuksen toisen osaston III ja VII luvun 
perusteella. Raportissa ei käsitellä muita Euratomin perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, kuten tutkimusta. 

2. EURATOMIN YDINTURVALLISUUS- JA 
YDINMATERIAALIVALVONTATOIMIEN TEHTÄVÄT, 
OIKEUSPERUSTA JA SOVELTAMISALA 

2.1. Terveyden suojelu ja turvallisuus (Euratomin perustamissopimuksen toisen 
osaston III luku) 

Euratomin tärkeimpänä perustamissopimuksen toisen osaston III lukuun liittyvänä 
tehtävänä on vahvistaa perusnormit työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. III luvussa annetaan myös komissiolle 
laajat valtuudet varmistaa, että perusnormeja sovelletaan asianmukaisesti. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin1 on nimenomaisesti vahvistanut, että yhteisöllä on 
Euratomin perustamissopimuksen toisen osaston III luvun nojalla toimivalta antaa 
ydinturvallisuuden alaa koskevia säännöksiä. Tuomioistuimen antamassa tuomiossa 
todetaan, että yhteisöllä on lainsäädännöllinen toimivalta vahvistaa terveyden 
suojelua varten lupajärjestelmä, jota jäsenvaltioiden on sovellettava perusnormien 
lisäksi. 

2.2. Ydinmateriaalivalvonta (Euratomin perustamissopimuksen toisen osaston VII 
luku) 

Komission tehtävänä ydinmateriaalivalvonnan alalla on varmistaa, että ydinaineita ei 
käytetä Euroopan unionissa muuhun kuin niiden aiottuun käyttötarkoitukseen ja että 
valvontaa koskevat velvoitteet, jotka aiheutuvat yhteisön sopimuksista kolmansien 
valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, täytetään. Euratomin 
ydinmateriaalivalvonnan oikeusperustana ovat Euratomin perustamissopimuksen 
toisen osaston VII luku sekä täytäntöönpanosta annettu asetus (Euratom) N:o 
3227/76, sellaisena kuin se on muutettuna2. 

3. UUDELLEENORGANISOINTI 

Säteilysuojeluyksikkö siirrettiin 16. helmikuuta 2003 ympäristöasioiden pääosastosta 
energian ja liikenteen pääosastoon. Lisäksi kaksi energian ja liikenteen pääosaston 

                                                 
1 Tuomio asiassa C-29/99, 10.12.2002, Oikeustapauskokoelma [2002] I-11221. 
2 Lisätietoja asiakirjassa KOM(2001) 436 lopullinen, luvut 2 ja 3. 
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yksikköä, joiden tehtäväalueisiin kuuluvat ydinalan oikeudelliset ja tekniset 
kysymykset sekä kansainväliset suhteet, siirrettiin Brysselistä Luxemburgiin. 
Nykyisin kaksi energian ja liikenteen pääosaston linjaa, linja H (ydinenergia), ja linja 
I (ydinmateriaalivalvonta) vastaavat kaikista turvallisuuteen ja valvontaan liittyvistä 
toimista, jotka komissio toteuttaa Euratomin perustamissopimuksen nojalla. Näihin 
sisältyvät entisen Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston (ESO) tehtävät. 

4. TERVEYDEN SUOJELU JA TURVALLISUUS – YDINTURVALLISUUS 

4.1. Ydinalan toimenpidekokonaisuus 

Komissio antoi 30. tammikuuta 2003 kaksi ehdotusta neuvoston direktiiveiksi. 
Direktiiviehdotukset koskivat ydinturvallisuutta ja radioaktiivisen jätteen huoltoa. 
Ehdotuksia valmisteltaessa kuultiin Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitettua asiantuntijaryhmää sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. 

Ensimmäinen annetuista direktiiviehdotuksista3 koskee ydinlaitosten turvallisuuden 
alalla sovellettavia perusvelvollisuuksia ja yleisiä periaatteita. Sen tavoitteena on 
varmistaa, että terveyden suojelemisesta ionisoivalta säteilyltä huolehditaan 
ydinlaitoksen koko käyttöiän ajan aina suunnittelusta käytöstäpoistoon asti. 
Direktiivin myötä otettaisiin tärkeimpiin kansainvälisiin yleissopimuksiin sisältyviä 
perusvelvollisuuksia ja yleisiä periaatteita osaksi yhteisön lainsäädäntöä. 
Järjestelmän uskottavuuden varmistamiseksi ehdotuksessa kaavaillaan 
vertaisarviointijärjestelmää, jossa arvioijina toimisivat muiden jäsenvaltioiden 
turvallisuusviranomaiset. Ehdotetulla direktiivillä pyritään myös varmistamaan, että 
ydinlaitosten käytöstäpoiston kustannuksia varten olisi käytettävissä riittävästi 
varoja. 

Toinen direktiiviehdotus4 koskee käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huoltoa. Sen tarkoituksena on velvoittaa kukin jäsenvaltio ottamaan käyttöön 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen ohjelma, vahvistaa yhteiset 
määräajat radioaktiivisen jätteen loppusijoitukselle sekä asettaa etusijalle jätteen 
geologinen loppusijoitus syvälle maaperään. Lisäksi ehdotetulla direktiivillä pyritään 
edistämään jäsenvaltioiden yhteistyötä käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyä ja 
radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta koskevassa tutkimuksessa ja teknologian 
kehittämisessä. 

Direktiiviehdotukset toimitettiin neuvostolle 2. toukokuuta 2003, ja neuvosto toimitti 
ne Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti eteenpäin Euroopan parlamentille 
tämän lausuntoa varten. Neuvostossa käydyn keskustelun seurauksena ehdotuksiin, 
jotka saivat tukea Euroopan parlamentilta, tehtiin tarkistuksia. 

4.2. Sääntelyviranomaisten työryhmät 

Euroopan unionin, Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja entisen Neuvostoliiton ydinalan 
sääntelyviranomaisten korkean tason edustajat kokoontuvat CONCERT-ryhmän ja 
ydinalan viranomaistyöryhmän (NRWG) puitteissa. Vuonna 2003 työryhmissä 

                                                 
3 KOM(2003) 32 lopullinen. 
4 KOM(2003) 32 lopullinen. 
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keskusteltiin asiakirjoista, jotka koskivat ydinvoimalaitosten aikaistettua sulkemista, 
ydinkomponenttien rikkomatonta testausta ja taloudellisten määräysten vaikutuksia 
ydinvoima-alaan, sekä viimeisteltiin nämä asiakirjat. 

4.3. Radioaktiivinen jäte ja laitosten käytöstäpoisto 

Komissio julkaisi huhtikuussa 2003 järjestyksessä viidennen Euroopan unionin 
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan tilanneraporttinsa, jossa ennakoitiin 
tilannetta laajentuneessa EU:ssa. Raportissa mainitaan yhtenä merkittävänä 
saavutuksena, että radioaktiivista jätettä syntyy koko ajan vähemmän matala-
aktiivisen jätteen minimointiin tähtäävien käytänteiden ansiosta. 

Energian ja liikenteen pääosasto voimisti osallistumistaan ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoiston kansainvälisten tukirahastojen (IDSF) toimintaan ennen Liettuassa 
sijaitsevaa Ignalinan laitosta ja Slovakiassa sijaitsevaa Bohunicen laitosta varten 
tarkoitettujen varojen hallinnointivastuun siirtymistä pääosastolle EU:n 
laajentumisen jälkeen toukokuussa 2004.  

Lisäksi energian ja liikenteen pääosasto osallistui entiseen tapaan kansainvälisten 
järjestöjen (erityisesti IAEA:n sekä OECD:n ydinenergiajärjestön NEA:n) ja niiden 
komiteoiden työhön radioaktiivisen jätteen huollon ja laitosten käytöstäpoiston 
aloilla. Erityisen tärkeää oli radioaktiivisen jätteen geologisen loppusijoituksen 
turvallisuusvaatimuksia koskeva työ. 

4.4. Radioaktiivisen aineen kuljetukset ja SURE-ohjelma 

Vuoden 2003 päätoimia olivat radioaktiivisen aineen kuljetuksia käsittelevän 
pysyvän työryhmän viidennen raportin laatiminen sekä tähän raporttiin perustuvan 
tiedonannon antaminen neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Raportin 
tarkoituksena on selostaa radioaktiivisten aineiden kuljetusten tilannetta EU:ssa, 
tuoda esiin mahdollisia ongelmia sekä esittää tarvittaessa toimenpiteitä, joilla 
voitaisiin kehittää tämän alan toimintaa ja parantaa turvallisuutta. 

Lisäksi tarkasteltiin kolmea loppuraporttia, joiden aiheina olivat ydinaineen 
kuljetuksia koskevat tilastot, matala-aktiivisten aineiden ja pintasaastuneiden 
kohteiden (LSA/SCO) kuljetuksia koskevien IAEA:n määräysten parantaminen sekä 
aktinidien kriittisyysturvallisuutta koskevien tietojen ja rajojen arviointi kuljetusten 
osalta. Niin ikään tarkasteltiin kahta SURE-hankkeiden väliraporttia, jotka 
käsittelivät jäsenvaltioiden ja jäsenyyteen valmistautuvien maiden 
sertifiointimenetelmiä sekä kuljetuksen yhteydessä tapahtuvasta onnettomuudesta 
aiheutuvia aerosolin välityksellä tapahtuvia radioaktiivisten aineiden päästöjä. 

5. TERVEYDEN SUOJELU JA TURVALLISUUS – SÄTEILYSUOJELU 

5.1. Yleinen kehitys 

Siirtämällä säteilysuojeluyksikkö ympäristöasioiden pääosastosta energian ja 
liikenteen pääosastoon on tavoiteltu synergiavaikutuksia, jotka vapauttavat käyttöön 
resursseja. Vuonna 2003 aikana suoritettiin vain yksi Euratomin 
perustamissopimuksen 35 artiklan mukainen tarkastus, mutta vuoden aikana 
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suoritettiin valmistelevia toimia, jotta vuonna 2004 voitaisiin toteuttaa laaja 
tarkastusohjelma. 

Lainsäädäntöohjelmassa ilmeni jonkin verran viivytyksiä, mutta komissio onnistui 
kuitenkin saamaan vuoden loppuun mennessä läpi kaksi tärkeää säädöstä. Toinen 
näistä oli komission suositus ydinvoimalaitoksista ja jälleenkäsittelylaitoksista 
ympäristöön pääseviä päästöjä koskevien tietojen yhdenmukaistamisesta5 ja toinen 
puolestaan neuvoston direktiivi korkea-aktiivisten umpilähteiden ja isännättömien 
lähteiden valvonnasta6. 

5.2. Lainsäädännön täytäntöönpano 

Yhteisön lainsäädännön saattaminen osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 

Yhteisön lainsäädännön asianmukainen ja täysimittainen täytäntöönpano pyrittiin 
varmistamaan Euratomin perustamissopimuksessa vahvistettujen välineiden eli 
suositusten, tarkastusten, lausuntojen ja perustamissopimuksen rikkomisesta 
johtuvien menettelyjen avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin joitakin vuosia sitten 
annettujen perusnormeja7 ja lääketieteellistä altistusta8 koskevien direktiivien 
täytäntöönpanoon. Kyseiset direktiivit oli määrä saattaa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 13. toukokuuta 2000 mennessä.  

Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot antamaan 
kansalliset lakiehdotukset tiedoksi komissiolle. Komissio sai vuoden aikana neljä 
tällaista tiedoksiantoa, ja kahdessa tapauksessa se esitti ehdotuksia koskevia 
huomautuksia. Komission yksiköt laativat myös 11 lausuntoa radioaktiivisen jätteen 
hävittämistä koskevista suunnitelmista, jotka annettiin sille tiedoksi 
perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti. 141 artiklan nojalla käsiteltiin 
kaikkiaan 26:ta tapausta, joissa oli kyse perustamissopimuksen määräysten 
rikkomisesta. Kahdessa tapauksessa, jotka koskivat perustamissopimuksen 37 
artiklan sekä yleisölle suunnattavasta tiedotuksesta annetun direktiivin 
noudattamista, komissio päätti viedä asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Vuoden 2003 aikana saatiin päätökseen kaikkiaan kymmenen asian 
käsittely. Kahdessa niistä yhteisön tuomioistuin katsoi, ettei jäsenvaltio ollut antanut 
tiedoksi perusnormeista annetun direktiivin ja lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta 
annetun direktiivin mukaisia toimenpiteitä, joilla säädös saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Käsittely oli 31. joulukuuta 2003 edelleen kesken kaikkiaan 16:ssa 
perustamissopimuksen rikkomista koskevassa asiassa. 

5.3. Toiminnallinen ohjeistus 

Toiminnallista ohjeistusta niitä yhdenmukaisia perusnormeja varten, joilla suojellaan 
työntekijöiden ja väestön terveyttä ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, antaa 

                                                 
5 EUVL L 2, 6.1.2004, s. 36. 
6 EUVL L 346, 31.12.2003, s. 57. 
7 Neuvoston direktiivi N:o 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien 

vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta 
vaaroilta, EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1. 

8 Neuvoston direktiivi 97/43/Euratom, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, henkilöiden terveyden 
suojelemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä 
ja direktiivin 180/466/Euratom kumoamisesta, EYVL L 180, 9.7.1997, s. 22. 
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Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitettu tieteellisten 
asiantuntijoiden ryhmä. Asiantuntijaryhmä hyväksyi vuonna 2003 annosrajoja 
koskevan asiakirjaluonnoksen. Asiakirja on määrä hyväksyä lopullisesti vuonna 
2004. Komission järjestämä tieteellinen seminaari tuotti tuloksena sopimuksen 
tulevista toimista, jotka liittyvät liialliseen altistumiseen lääketieteen alan ammateissa 
sekä lääketieteen alan uusien teknologioiden aiheuttamiin potentiaalisiin 
lisäriskeihin. 

Muita toimia olivat ilma-alusten henkilöstön säteilyaltistukseen liittyvä työ 
(EURADOS-hanke), työperäistä säteilyaltistusta koskevan eurooppalaisen 
selvityksen laatiminen (ESOREX 2000), ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta 
annetun direktiivin (90/641/Euratom) operatiivisen täytäntöönpanon arviointi sekä 
säteilysuojelualan eurooppalaisen koulutusfoorumin (EUTERP) alullepano. 

5.4. Oikeudellinen kehitys 
Joulukuussa 2003 annettiin neuvoston direktiivi korkea-aktiivisten radioaktiivista 
ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta9.  
Direktiivissä säädetään, että luvan myöntäminen mihin tahansa toimintaan, jossa 
käytetään korkea-aktiivista säteilylähdettä, edellyttää ennakkotutkintaa, jossa 
varmistetaan, että on toteutettu järjestelyt paitsi säteilylähteen turvallista käyttöä 
myös käytöstä poistetun lähteen asianmukaista hallintaa varten. Direktiivi sisältää 
lisäksi säännöksiä kirjanpidosta, lähteiden hallussapidosta ja luovuttamisesta sekä 
isännättömiä lähteitä koskevasta vastuusta.  

Komissio antoi lisäksi ohjeistustarkoituksessa kaksi suositusta: toinen koskee 
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden säteilyvaikutuksia10 ja toinen 
vakiomuotoisia tietoja radioaktiivisista päästöistä, jotka pääsevät ympäristöön 
ydinvoimalaitoksista ja jälleenkäsittelylaitoksista11. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen annettua 10. joulukuuta 2002 tuomion, joka 
koski Euratomin toimivaltaa säteilysuojelun alalla, neuvosto teki päätöksen12, jolla 
muutettiin sanamuotoa toimivaltaa koskevassa ilmoituksessa, jonka Euratom on 
antanut ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen 30 artiklan 4 kappaleen iii 
kohdan mukaisesti. 

5.5. Hätätilavalmius 

Säteilysuojeluyksikkö piti yllä ympärivuorokautista ECURIE-
valmiusjärjestelmäänsä, jonka avulla voidaan säteilyhätätilanteen sattuessa 
käynnistää tietojen vaihto. ECURIEn viestintäjärjestelmiin tehtiin teknisiä 
parannuksia, ja lisäksi järjestettiin säännöllisesti harjoituksia. 

                                                 
9 Neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom, EUVL L 346, 31.12.2003, s. 57. 
10 Komission suositus 2003/274/Euratom, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, väestön suojelemisesta ja 

sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden 
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin 
aiheuttamasta altistuksesta, EUVL L 99, 17.4.2003, s. 55. 

11 Komission suositus 2004/2/Euratom, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, ydinvoimalaitoksista ja 
jälleenkäsittelylaitoksista tavanomaisen toiminnan yhteydessä ympäristöön pääseviä ilmassa 
kulkeutuvia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevista vakiomuotoisista tiedoista, 
EUVL L 2, 6.1.2004, s. 36. 

12 Päätös tehty 15.12.2003. Ks. myös 29. huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/491/Euratom, 
EUVL L 172, 6.5.2004, s. 7. 
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Jotta pelastustoimet voitaisiin hätätilanteessa käynnistää välittömästi, ECURIE-
järjestelmä on toiminnallisesti tiiviissä yhteydessä seuranta- ja tiedotuskeskukseen 
(MIC) joka toimii ympäristöasioiden pääosaston alaisuudessa osana yhteisön 
pelastuspalvelumekanismia. 

Toukokuussa 2003 järjestettiin ECURIE-koulutustapahtuma jäsenyyteen 
valmistautuville valtioille ja ehdokasmaille. Bulgaria, Unkari ja Liettua liittyivät 
virallisesti ECURIE-järjestelmään syksyllä. Muut jäsenyyteen valmistautuvat valtiot 
ja ehdokasmaat ovat osallistuneet ECURIEn toimintaan ja valmistautuvat liittymään 
järjestelmän jäseneksi, vaikka ECURIEn viestintäjärjestelmän tekninen toteutus ei 
olekaan kaikissa jäsenyyteen valmistautuvissa valtioissa sujunut niin juoheasti kuin 
odotettiin. 

6. TERVEYDEN SUOJELU JA TURVALLISUUS – YDINALAN 
KORVAUSVASTUUT 

Pariisissa 29. heinäkuuta 1960 tehdyssä yleissopimuksessa 
vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla vahvistetaan vaatimukset, jotka 
koskevat ydinlaitosten toiminnanharjoittajien (”ydinlaitoksen haltijoiden”) 
vahingonkorvausvastuuta, sekä säännöt, jotka koskevat korvauksia 
ydinonnettomuuden sattuessa. Yleissopimuksen muuttamisesta tehdyssä 
pöytäkirjassa korotetaan ydinlaitosten toiminnanharjoittajien vastuun määrä yli 30-
kertaiseksi vähintään 700 miljoonaan euroon. Lisäksi siinä laajennetaan 
yleissopimuksen maantieteellistä soveltamisalaa siten, että se kattaa korvausten 
maksamisen uhreille myös sellaisissa valtioissa, jotka eivät ole yleissopimuksen 
sopimuspuolia. Samoin ulotetaan yleissopimuksen materiaalinen soveltamisala 
kattamaan ympäristölle aiheutuvat vahingot sekä 
ydinmateriaalivalvontatoimenpiteiden kustannukset. Koska yleissopimusta 
muuttavalla pöytäkirjalla on vaikutuksia, jotka liittyvät yhteisön 
toimivaltasääntöihin, sen allekirjoitus- ja ratifiointiprosessi on edellyttänyt neuvoston 
päätöksiä ja Euroopan parlamentin kuulemista. Nämä toteutettiin vuoden 2003 
aikana. 

7. YDINMATERIAALIVALVONTA – EURATOMIN 
YDINMATERIAALIVALVONTA 

7.1. Yleinen kehitys 

Komissio vahvisti vuonna 2002 uuden tehtävänmäärittelyn yksiköille, jotka 
toteuttavat komission ydinmateriaalivalvontatoimia (”Euratomin 
ydinmateriaalivalvontaa”) ja pyysi asianomaisia pääosaston linjoja määrittelemään 
laitostyyppikohtaisesti uudelleen seurantaa koskevat yleiset toimintamallit sekä 
muuttamaan tarkastusmenettelyjään vastaavasti. Lisäksi komissio nimitti Euratomin 
ydinmateriaalivalvonnan neuvoa-antavan tieteellisen työryhmän (SAGES) antamaan 
asiantuntijatukea tähän liittyen. Vuoden 2003 aikana järjestetyissä komission 
henkilöstön ja SAGESin yhteisissä kokouksissa keskusteltiin tarkistetuista 
toimintamalleista useiden eri laitostyyppien osalta sekä yleisestä strategia-
asiakirjasta. Ehdotetut toimintamallit poikkeavat ydinmateriaalivalvonnan 
perinteisistä toimintaperiaatteista. Esimerkiksi ”ajantasaisuuden” periaatteella tulee 
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jatkossa olemaan vähemmän merkitystä kuin aiemmin. Jatkossa kiinnitetään 
enemmän huomiota sen varmistamiseen, että toiminnanharjoittajat valvovat ja 
seuraavat riittävällä tavalla hallussaan olevia ydinaineita. Käyttöön otetaan myös 
ydinmateriaalivalvonnan ulkopuolella käytettäviä menetelmiä, kuten 
järjestelmäauditointi. Komission tekemien tarkastusten laajuus ja ajankohta eivät 
jatkossa ole yhtä helposti toiminnanharjoittajien ennakoitavissa kuin aiemmin. 
Tarkastukset suunnitellaan sellaisiksi, että niissä otetaan huomioon 
ydinpolttoainekierron eri vaiheiden keskinäiset suhteet. 

Ydinalaa käsittelevässä neuvoston työryhmässä (AQG) jatkettiin keskusteluja 
ehdotuksesta ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoa koskevaksi uudeksi 
asetukseksi. Ehdotetussa asetuksessa otetaan huomioon ydinmateriaalivalvonnan 
alalla tapahtunut tekninen kehitys, ja asetus muodostaisi asianmukaisen 
oikeusperustan IAEA:n kanssa tehdyn ydinmateriaalivalvontasopimuksen 
lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanolle. Keskustelujen tuloksena saatiin aikaan 
selvityksiä ja yhteisymmärryksiä sekä sopimuksia komission ja jäsenvaltioiden 
valtuuskuntien välillä. Nämä koottiin yhteen tiedonannon KOM(2002) 99 
soveltamista koskevaan asiakirjaan. Asiakirja julkaistaan komission suosituksena, 
jossa annetaan ei-sitovia ohjeita toiminnanharjoittajille. Neuvoston oli määrä 
hyväksyä ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoa koskeva asetus viimeistään 
vuoden 2004 alussa. 

Niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee, järjestettiin kahdenvälisiä 
kokouksia, joissa keskusteltiin radioaktiivista jätettä koskeviin tarkistetun asetuksen 
säännöksiin liittyvistä kysymyksistä sekä lisäpöytäkirjan täytäntöönpanon 
yksityiskohdista. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot kutsuttiin Luxemburgissa joulukuussa 
2003 pidettyyn kokoukseen, jossa keskusteltiin täytäntöönpanoon liittyvistä 
kysymyksistä. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti Euratomin ja IAEA:n yhteisiä 
toimia eurooppalaisissa ydinlaitoksissa. Tapahtumasta saadun myönteisen palautteen 
perusteella tällaiset kokoukset voisivat olla hyödyllisiä myös jatkossa, ja siksi 
suunnitelmissa on järjestää vastedes yksi tai kaksi tällaista kokousta vuodessa. 

Vuonna 2002 tehdyn Euratomin ydinmateriaalivalvontaa koskevan laatuselvityksen 
yksityiskohtaiset tulokset esitetään liitteessä 1. Yleisesti ottaen 
toiminnanharjoittajilla oli myönteinen mielikuva heidän laitoksissaan toteutetusta 
Euratomin ydinmateriaalivalvonnasta, ja he olivat tyytyväisiä sen laatuun. 

Ydinmateriaalivalvonnan uusien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon 
liittyvää työtä jatkettiin. Tätä työtä koskevat yksityiskohtaiset tiedot esitetään 
liitteessä 2. 

EU:n tulevaa laajentumista silmällä pitäen vuonna 2003 kiinnitettiin erityistä 
huomiota valmistelevaan työhön, jotta ydinmateriaalivalvontaan liittyvät tarkastukset 
voitaisiin käynnistää uusissa jäsenvaltioissa nopeasti. Uusien jäsenvaltioiden 
ydinlaitokset rajoittuvat pääasiassa ydinvoimalaitoksiin ja varastoihin. Yksittäisiin 
valtioihin tehtiin työvierailuja, joiden tarkoituksena oli luoda yhteyksiä sekä 
muodostaa kuva tulevan tarkastustyön puitteista. Laajentumista käsittelevä työryhmä 
tapasi marraskuussa IAEA:n edustajia tulevien tarkastustoimien valmistelua varten. 
Lisäksi laadittiin tutustumismatkoja ja teknisiä selvitysmatkoja koskeva ohjelma, 
joka oli määrä toteuttaa vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana. 
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7.2. Ydinmateriaalivalvontaan liittyvät tarkastustoimet 

Ydinlaitosten toiminnanharjoittajat ilmoittivat komissiolle kaikista varastoistaan sekä 
ydinainevirroistaan. Komissio vastaanotti vuoden aikana yli miljoona riviä tällaista 
kirjanpitotietoa, suurimmaksi osaksi sähköisessä muodossa. Kaikista tiedoista 
tarkistettiin niiden vastaavuus sekä sisäisesti että ulkoisesti (transit matching): 
Lisäksi tarkistettiin, onko niiden osalta noudatettu kolmansien maiden kanssa 
tehtyjen yhteistyösopimusten määräyksiä. Kaikki havaitut merkintä- ja laskuvirheet 
ja epäjohdonmukaisuudet korjattiin asianomaisten toiminnanharjoittajien kuulemisen 
jälkeen. Kirjanpitoraportit lähetettiin myös IAEA:lle, koska EU on velvoitettu tähän 
IAEA:n kanssa tekemiensä ydinmateriaalivalvontasopimusten nojalla. 

Komission tarkastajien suorittamiin ydinmateriaalivalvontaan liittyviin tarkastuksiin 
käytettiin vuonna 2003 kaikkiaan 6 366 henkilötyöpäivää, mikä on lähes 13 
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2002. Vähennyksen syynä oli pääasiassa se, että 
tarkastustoimia pyrittiin entisestään yksinkertaistamaan ja priorisoimaan. Valvonnan 
piiriin kuuluvissa laitostyypeissä toteutettujen tarkastustoimien päähavainnot ja/tai 
tulokset selostetaan tiivistetysti liitteessä 3. 

Euratomin ydinmateriaalivalvontaan sisältyneissä tarkastustoimissa, jotka toteutettiin 
Euratomin perustamissopimuksen VII luvun mukaisesti, ei löydetty todisteita siitä, 
että ydinaineita olisi käytetty muihin kuin niiden aiottuihin käyttötarkoituksiin. 
Mitään todisteita ei myöskään löydetty siitä, ettei niitä erityisiä 
ydinmateriaalivalvontaa koskevia määräyksiä, jotka on annettu yhteisön ja sen 
ulkopuolisten valtioiden välisissä sopimuksissa, olisi noudatettu. 

8. YDINMATERIAALIVALVONTA – YHTEISTYÖ IAEA:N KANSSA 

Komissio toimii yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa. 
IAEA vastaa maailmanlaajuisesta ydinmateriaalivalvonnasta ydinsulkusopimuksen 
nojalla. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat liittyneet ydinsulkusopimukseen. 
IAEA:n kanssa tehtävää yhteistyötä selostetaan tarkemmin liitteessä 4. 

9. YDINMATERIAALIVALVONTA – YDINMATERIAALIEN LAITON 
KAUPPA 

Komissio osallistui aiempaan tapaan aktiivisesti ydinmateriaalien salakuljetusta 
käsittelevän kansainvälisen teknisen työryhmän (Nuclear Smuggling International 
Technical Working Group, ITWG) toimintaan. Työryhmä toimii G8-maiden 
ydinsulkuvalvonnan kansainvälisen asiantuntijaryhmän (Non-Proliferation Experts 
Group, NPEG) puitteissa. Euroopan unionissa paljastui vuonna 2003 kolme tapausta, 
joissa oli kyse ydinmateriaalien laittomasta kaupasta. Laittoman kaupanteon kohteina 
olivat köyhdytetyn uraanin yhteydessä käytettävät säteilysuojat sekä toriumia 
sisältävät tuotteet. Lisäksi todettiin kymmenen tapausta, joissa oli kysymys 
radioaktiivisten lähteiden laittomasta kaupasta.  
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10. YDINMATERIAALIVALVONTA – YHTEISTYÖ MUIDEN 
ALUEELLISTEN JÄRJESTÖJEN KANSSA 

Osana EU:n ja Venäjän välistä energia-alan vuoropuhelua esitettiin neljäs 
edistymistä koskeva raportti marraskuussa 2003 Roomassa pidetyssä EU:n ja 
Venäjän huippukokouksessa, johon osallistuivat komission puheenjohtaja Romano 
Prodi sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin. Raportti sisälsi lausuman, jonka 
mukaan EU ja Venäjä aikovat perustaa ydinmateriaalikirjanpitoa ja ydinmateriaalien 
seurantaa koskevan yhteistyöohjelman, jotta osapuolet voisivat tiivistää yhteistyötään 
ydinmateriaalivalvonnan alalla. Komission ydinmateriaalivalvonnan asiantuntijat 
ovat jo käyneet venäläisten virkaveljiensä kanssa alustavia keskusteluja 
yhteistyöohjelman laatimisesta. Tässä yhteydessä on hahmoteltu työohjelma, joka 
käsittää jälleenkäsittely- ja valmistuslaitosten tarkastusmenettelyjen laatimisen, 
tietokonesovellusten yhteisen kehittämisen ydinaineiden säilytyksen seurantaa varten 
sekä muiden samankaltaisten työkalujen yhteisen kehittämisen 
ydinmateriaalivalvonta-alan tiedonhallintaa varten, yhteisten koulutusohjelmien 
laatimisen sekä ydinmateriaalivalvontaa käsittelevän konferenssin järjestämisen 
Venäjällä. 

11. YDINMATERIAALIVALVONTA – TURVAJÄRJESTELYT 

Euratom on sopimuspuolena vuonna 1979 tehdyssä yleissopimuksessa ydinaineiden 
turvajärjestelyjä koskevista toimista, joka koskee lähinnä ydinaineiden 
turvajärjestelyjä kansainvälisten kuljetusten aikana. Asiaa pohtinut työryhmä sai 
maaliskuussa 2003 valmiiksi raportin, jossa ehdotettiin tarkistusta, jolla 
vankennettaisiin yleissopimuksen määräyksiä. Ehdotettu muutos lujittaisi 
turvajärjestelyjä laajentamalla yleissopimuksen soveltamisalaa siten, että se kattaisi 
ydinaineet myös niiden kotimaisen käytön, varastoinnin ja kuljetuksen aikana sekä 
laitosten suojelun tuhotöiltä. Ehdotetussa muutoksessa lähdetään siitä, että 
ensisijainen vastuu turvajärjestelyistä on kullakin valtiolla. Toinen muutosehdotus 
on, että otettaisiin käyttöön oikeudellinen velvoite soveltaa IAEA:n johtokunnan 
hyväksymiä perustavoitteita ja -periaatteita, jotka koskevat turvajärjestelyjä. 
Muutosehdotuksia käsittelevän kokouksen järjestämisestä ei ollut tehty päätöstä 
vuoden loppuun 2003 mennessä. 

12. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

Yhteisön Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa tekemien ydinalan 
yhteistyösopimusten täytäntöönpano sujui vuonna 2003 kaikkia osapuolia 
tyydyttävällä tavalla. Kahdenvälisissä neuvotteluissa komission ja Kanadan sekä 
komission ja Yhdysvaltojen välillä todettiin osapuolten välisten suhteiden olevan 
hyvät. 

Yhteistyösopimusten neuvottelemisessa Japanin ja Kiinan kanssa edistyttiin jonkin 
verran. Vaikka Japanin kanssa ei kyetty saamaan aikaan sopimusta, koska sopimus 
kohtasi maassa ongelmia sopimusluonnoksen hyväksymismenettelyn aikana, on 
toiveita siitä, että vuoden 2004 aikana saataisiin aikaan kompromissiteksti. Neuvosto 
vahvisti komission neuvotteluvaltuutuksen ydinalan yhteistyösopimuksen 
tekemiseksi Kiinan kanssa, ja neuvottelujen oli määrä alkaa pian. 
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13. VOIMAVARAT 

Euratomin perustamissopimuksen 174 artiklassa mainitaan erikseen, että komission 
talousarvioon on sisällytettävä määrärahat ydinmateriaalivalvontaan liittyviä 
toimintatalousarvion menoja varten. Vuonna 2003 EU:n talousarvioissa oli varattu 
Euratomin ydinmateriaalivalvontaa varten kaikkiaan 18,8 miljoonaa euroa erityisiä 
toimintamäärärahoja. Tästä määrästä sidottiin 13 miljoonaa euroa (70 %). 
Tarkemmat tiedot annetaan liitteessä 5. 

Ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan parissa työskenteli vuoden 2003 
lopussa kaikkiaan 302 virkamiestä, joista 182 oli ydintarkastajia. Tarkemmat tiedot 
henkilöstövoimavaroista ja niiden käytöstä annetaan niin ikään liitteessä 5. 

14. YLEISET PÄÄTELMÄT 

2003 oli tärkeä vuosi ydinalaan liittyvän komission toiminnan 
uudelleenorganisoinnin kannalta. Muutosten avulla oli määrä saada aikaan 
merkittäviä toiminnallisia synergiavaikutuksia, joiden ansiosta komissio voi muun 
muassa lisätä tulevaisuudessa jäsenvaltioiden laitosten tarkastuksia. 

Vuoden merkittävin lainsäädäntöehdotus oli ydinalan toimenpidekokonaisuus. 
Hyväksymällä siihen kuuluvat säädökset voitaisiin taata ydinlaitosten turvanormien 
yhdenmukainen korkea taso koko laajentuneessa EU:ssa. Lisäksi sen avulla voitaisiin 
varmistaa, että ydinlaitosten käytöstäpoistoon varaudutaan riittävällä tavalla ja että 
käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta huolehditaan 
asianmukaisesti. Vuonna 2003 annettiin myös direktiivi korkea-aktiivisten 
umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta. Sen avulla voidaan osaltaan 
varmistaa potentiaalisesti haitallisten lähteiden asianmukainen kirjaaminen, hallinta 
ja loppusijoitus. Komissio on myös valvonut tarkoin, että jäsenvaltiot ovat saattaneet 
moitteettomasti yhteisön lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Komissio on osallistunut aktiivisesti ydinturvallisuutta, ydinjätehuoltoa, 
ydinmateriaalivalvontaa, säteilysuojelua ja radioaktiivisen aineen kuljetuksia 
käsittelevien kansainvälisten foorumien toimintaan. Se on myös entiseen tapaan ollut 
keskeinen toimija yhteisön järjestelyissä vakavien säteilyhätätilanteiden varalta. 

Komissio on edistynyt hyvin Euratomin ydinmateriaalivalvontaa koskevan uuden 
tehtävänmäärittelyn käytännön toteutuksessa. Myös ydinmateriaalivalvontaa 
koskevan asetuksen tarkistus eteni neuvoston kanssa käydyissä keskusteluissa. 
Lisäksi komissio on edistynyt merkittävästi käytännön valmisteluissa, jotka koskevat 
IAEA:n kanssa tehdyn ydinmateriaalivalvontasopimuksen lisäpöytäkirjan 
täytäntöönpanoa. Tehty selvitys siitä, millainen kuva ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajilla on Euratomin ydinmateriaalivalvonnasta, puolestaan osoitti, 
että toiminnanharjoittajat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä siihen tapaan, jolla 
komissio soveltaa ydinmateriaalivalvontaa. 

Suoritetuissa tarkastuksissa ja ydinaineen haltijoiden toimittamien 
kirjanpitoraporttien arvioinnissa ei löydetty todisteita siitä, että ydinaineita olisi 
käytetty muihin kuin niiden aiottuihin käyttötarkoituksiin, joista Euroopan unionissa 
toimivat käyttäjät ilmoittivat vuoden 2003 aikana. Mikään ei myöskään viitannut 
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siihen, ettei kansainvälisten sopimusten ydinmateriaalivalvontaa koskevia 
määräyksiä olisi noudatettu. Kirjanpitoraporttien tilastollinen arviointi osoittaa, että 
kaikkien suurten toiminnanharjoittajien ydinmateriaalikirjanpitojärjestelmät täyttävät 
kansainväliset vaatimukset. 

Vuonna 2003 tehty työ muodostaa vankan perustan, jonka varassa energian ja 
liikenteen pääosasto voi kehittää edelleen ydinalan toimiaan. Tämä työ edesauttaa 
jatkossa ydinvoiman säilyttämistä yhtenä energiavaihtoehtona. Tätä kautta voidaan 
puolestaan saada aikaan kestävä energialähteiden yhdistelmä, vähentää riippuvuutta 
tuontienergiasta sekä – hiilidioksidin kokonaispäästöjen vähenemisen myötä – 
suojella ympäristöä. 
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ANNEX 1 

Euratom Safeguards Performance – Detailed evaluation of the survey of operators 2002 

The survey contained 29 questions, divided into five groups (general safeguards issues, 
transmission of data to Euratom Safeguards, quality of Euratom Safeguards’ information on 
inspections, evaluation of inspection issues, and wider issues). 

A total of 72 questionnaires were sent to all the major nuclear installations as well as to a 
representative sample of all the other nuclear installations in the European Union (EU). 84% 
of the questionnaires were returned and between 82% and 100% of the individual questions 
were answered. Thus, the size of the response permits conclusions to be drawn about the 
image and performance of the Euratom Safeguards authorities. Overall, operators noted their 
satisfaction concerning the image and the performance of Euratom Safeguards in their 
installations. 

The costs to the operators of a safeguards infrastructure to meet Euratom requirements 
compared to the costs of meeting other statutory obligations were felt to be not very high. 

Operators expressed reservations concerning remote transmission of real-time accountancy 
data, surveillance images, and non-destructive assay results from their facilities to Euratom 
Safeguards headquarters in Luxembourg. 

With regard to the quality of information on inspections, operators appear to be very satisfied 
with communication with Euratom Safeguards inspectors during inspections, and most 
operators welcome the follow-up letters sent after inspections. Nonetheless, the evaluation 
indicated that communication channels outside inspections need to be improved. 

Regarding the evaluation of inspection issues, the answers revealed that the majority of 
operators of power reactors, enrichment plants and reprocessing plants are not satisfied with 
coordination/cooperation between Euratom Safeguards and the International Atomic Energy 
Agency (IAEA). This is an important finding which needs to be followed up. On the other 
hand, there is reasonably good continuity in the approaches followed during two consecutive 
inspections conducted by Euratom Safeguards inspectors. The replies concerning the 
professional abilities of Euratom inspectors confirmed their knowledge and thorough 
understanding of their working environment. 

The balance between cost and effectiveness in the way in which inspections are organised and 
conducted is rated as medium. However, operators did not suggest measures to increase the 
effectiveness and efficiency of inspections, nor did they identify ways to improve the balance 
between cost and effectiveness. Most operators were not very enthusiastic about providing 
more support to Euratom Safeguards in exchange for a less intrusive inspector presence. 

As to the wider framework, operators were opposed to the inclusion of safety, security, 
physical protection, and radiological protection in the tasks of the Euratom Safeguards 
inspectors. The views were somewhat divided on the question of whether or not the Euratom 
Safeguards system contributes to improving the quality of the nuclear accountancy system, 
the commercial relations/image, and the quality control system of the operators. The 
consensus view was that two to three years would be a suitable interval between future quality 
surveys. 
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ANNEX 2 

Progress in Safeguards Technology 

In 2003, work continued on the development and implementation of new safeguards 
technologies including the new digital surveillance systems. These systems have motion 
detection and image data treatment applications already incorporated in the delivered systems. 
These advanced features provide valuable assistance and they save time when viewing or 
reviewing images. The installation of one of these units at the Trillo nuclear power plant 
(Spain) was the first in the presence of the IAEA. This was an important step on the path to 
approval of the equipment for routine use by the IAEA. 

With regard to existing equipment, development work has continued on the improvement of 
hand-held instruments and associated software for measuring gamma radiation. 

A special instrument for the measurement of fresh, highly enriched fuel elements was 
developed in 2003 and installed at the FRM2 reactor in Munich. 

In terms of new equipment, the Commission participated in a demonstration of a Digital 
Cerenkov Device for viewing irradiated nuclear fuel stored under water at the Ringhals power 
plant in Sweden. The device has the potential to view irradiated fuel with a cooling time in 
excess of 20 years or a low burn-up. 

The Commission has also been exploring the possibility of using Virtual Private Networks 
over the telephone network to provide a secure means of data transmission. Following a 
workshop held in Luxembourg in March 2003 the requirements and boundary conditions were 
established for secure data transmission from nuclear sites to Luxembourg. 
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ANNEX 3 

Euratom Safeguards: Detailed inspection findings 

In 2003 inspection activities conducted by Commission Safeguards inspectors amounted to 
6366 person-inspection days, down by almost 13% in comparison with 2002. This fall mainly 
resulted from further streamlining and prioritisation of inspection activities. 

The main concerns and/or results achieved in the course of the inspection activities for each 
type of installations under control are summarised below. 

Reprocessing facilities13 

The nuclear fuel reprocessing installations at THORP, Sellafield, UK, and at UP2/UP3, La 
Hague, France are characterised by their high throughput14, automation, and limited access to 
the process areas. The current safeguards approach for these plants comprises high frequency 
inspections and automated unattended instrumentation to verify the nuclear material flow, a 
significant part of which is plutonium. Both sites have on-site laboratories, operated by 
analysts from DG JRC-ITU, in which verification measurements are performed. 

THORP was in normal production mode throughout 2003 with the exception of a planned 
shutdown during the months of October and November. Investigations continued on the 
apparent bias of the operator's input sample results from 2001 with particular emphasis on the 
calibration of the material used for verification of input solutions. The annual Physical 
Inventory and the Material Balance presented by BNFL were accepted. 

Apart from a few short technical shut-down periods, the Magnox reprocessing facilities at 
Sellafield were in operation at a high throughput during the year. The first plutonium was 
introduced in the new Store 9 Extension in November 2002. Verification activities in these 
plants and in other Magnox related facilities on the Sellafield site were satisfactorily 
concluded. Some reservations however, had to be made in respect of some old plutonium 
stores where access is restricted due to radiological conditions, as well as in respect of some 
very old plants being decommissioned. 

The UP2/800 reprocessing plant was in operation during the whole of 2003. Efforts were 
made to optimise inspection activities. In particular, a revised safeguards approach was 
successfully tested in the irradiated fuel storage ponds; this will halve the inspection 
manpower needed to safeguard these ponds. The annual physical inventory verifications were 
successful in the plutonium stores. With respect to the UP2/800 chemical process, the 
verifications performed confirmed a problem concerning high values of Material 
Unaccounted For (MUF) for uranium and uranium 235 which had already been detected in 
2002. The issue is still under investigation by COGEMA. The cumulative “Shipper-Receiver 
Difference” declarations for the unit for recycling of aged separated plutonium are higher than 
expected and might represent a new problem. This issue is also being examined by 
COGEMA. 

                                                 
13 At reprocessing plants, irradiated fuel assemblies received from power reactors are processed 

chemically to separate uranium and plutonium from the highly radioactive fission products. The 
separated nuclear materials can be re-introduced into the fuel cycle. 

14 The total annual throughput of these three facilities adds up to over 3000 tonnes of fuel containing more 
than 20 tonnes of plutonium. 
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The UP3 reprocessing plant was in operation from January to December 2003. The annual 
physical inventory carried out in August 2003 was satisfactorily completed. The installed 
instrumentation to verify the plutonium product input and output was upgraded and updated 
satisfactorily. The operator announced the start of reprocessing of research reactor fuel in 
2005; this will have an impact on the safeguards strategy for the plant as it will involve 
handling highly enriched uranium. 

Enrichment facilities15 

At the three Urenco centrifuge enrichment plants at Almelo (NL), Gronau (D) and 
Capenhurst (UK), sample taking for subsequent High Performance Trace Analysis (HPTA) is 
now routinely used to confirm that only low-enriched uranium is produced. The analysis of 
the samples started in 2003. 

Meetings were held between Urenco, the Member States involved, the IAEA and the 
European Commission to prepare for the implementation of the Additional Protocol in the 
Urenco plants at Almelo, Gronau and Jülich (D). 

The diffusion enrichment plant, Eurodif Production at Pierrelatte, France, was subjected to 
weekly import and export verifications throughout 2003. The operator cooperated with the 
Commission’s request concerning the presentation of product for verification and sealing 
before export from the European Union. 

The annual inventory verification was carried out in the first week of February 2003. 
Additional verification activities in two other installations were required before the annual 
inventory verification could be successfully concluded. 

Constraints placed by France on the inspectors due to the “particular status”16 of the 
installation remain in force, which create unsatisfactory verification conditions. 

Within the limits set by these constraints, no evidence of diversion of nuclear material under 
safeguards was found. 

Installations for the Fabrication of Mixed Oxide Fuels (MOX)17 

At the Belgonucléaire MOX fuel fabrication plant at Dessel, Belgium, there is an apparent 
trend in the cumulative MUF. Although the individual MUF figure for the year 2003 was 
statistically acceptable, the quantities of nuclear material established during all recent annual 
physical inventory takings were systematically higher than the declared book figures. The 
operator is conducting a joint investigation with DG TREN to identify the possible cause for 
this trend. 

                                                 
15 Modern Light Water Reactors need fuel with about 3 to 5 percent of the fissionable uranium isotope 

U235. As natural uranium contains only 0.7 percent of this nuclide, an enrichment process is needed to 
achieve the desired concentration. In the European Union, two companies offer this service for civil 
customers: URENCO and EURODIF. 

16 Due to the presence of material not under safeguards in the material balance area of EURODIF 
Production S.A. 

17 In MOX Fuel Fabrication Plans, the plutonium oxide produced in reprocessing installations is used in a 
mixture with uranium oxide to fabricate MOX fuel elements for subsequent use in nuclear power plants. 



 

FI 18   FI 

Active commissioning of the Sellafield MOX Plant (SMP) in the UK continued. However, 
operational problems caused production delays throughout the year. These problems were one 
of the causes of the higher than expected MUF. The operator has started remedial work and 
has planned improvements of the concerned systems. Progress has been made in discussions 
with the operator and UK national authorities on data transfer to Luxembourg for evaluation. 

The decommissioning of the Siemens Mixed Oxide fuel fabrication plant in Hanau, 
Germany is progressing well and is expected to lead to a reduction of the inspection 
frequency there in 2004. 

The results of the annual Physical Inventory Verification (PIV) at the COGEMA MOX 
fabrication plant at Cadarache in France were not entirely satisfactory owing to the high 
values of MUF. There is, however, no evidence that safeguarded nuclear material has been 
diverted from its intended use. The operator has made a commitment to re-measure all 
materials identified as being a potential source of the discrepancies. 

LEU and HEU Fuel Fabrication Plants, Conversion Facilities18 

At BNFL Springfields in the UK, a large natural and low-enriched uranium conversion and 
fuel fabrication plant, the annual Physical Inventory Verification revealed shortcomings in the 
stocktaking arrangements for a limited area of the plant. A task force was set up by the 
operator to improve the nuclear material management. 

At Fabbricazione Nucleare LEU fabrication plant in Bosco Marengo, Italy, the operator 
has finished the repackaging of the low enriched and natural uranium oxide which remained 
in the installation after fabrication activities were stopped. The material was verified and 
sealed; it will be kept contained for a long period of time. 

At the FBFC LEU fabrication plant Romans, France, a systematic error was discovered in 
the declared tare weights of uranium powders shipped to FBFC in Dessel, Belgium. The 
accountancy declarations have since been corrected accordingly. 

Following evaluation, satisfactory explanations were also found for a series of positive MUF 
values at the FBFC LEU fabrication plant at Dessel in Belgium. 

Nuclear Power and Research Reactors19, other installations and facilities 

The formal status of Unit 1 of the Gundremmingen power plant in Germany was changed 
from closed down to decommissioned as was the status of the Zwentendorf project in 
Austria, which was abandoned before Austria became an EU member. Both power plants are 

                                                 
18 At LEU Fuel Fabrication Plants, fuel assemblies are produced from low enriched uranium (LEU) for 

subsequent use in nuclear power plants. In HEU Fuel Fabrication Plants, fuel elements for research 
reactors that use high-enriched uranium (HEU) are manufactured. 

19 Most of the nuclear power reactors operated in the European Union are of the Light Water Reactor type 
(LWR), i.e. the reactors are cooled and moderated with normal water. In addition, the UK operates 
MAGNOX and Advanced Gas Cooled Reactors (AGR) which are moderated with graphite and cooled 
with CO2 gas. The operation of LWRs using LEU is characterised by long periods (12-18 months) of 
continuous operation. These periods, when the in-core fuel is inaccessible, are followed by outages 
typically lasting 2-4 weeks when about one third of the (used) core fuel is exchanged for fresh fuel from 
Fuel Fabrication Plants. LWRs are inspected during this outage period when all the fuel is accessible for 
verification. 
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still being decommissioned but inspection visits confirmed that massive reconstruction would 
be needed before the plants could be made usable. 

Initiatives are underway to remove the Dodewaard reactor in the Netherlands from the list of 
safeguarded plants, the remaining action being the final shutdown of the facility and the 
subsequent shipments of the remaining nuclear material, accompanied by the necessary 
inspections. 

During a check of the spent fuel pond at the Oskarshamn Power Plant in Sweden the 
operator found that a fuel rod appeared to be missing from a storage cassette. The matter was 
treated seriously and it took concurrent investigations by the Commission and the IAEA to 
clarify the situation which goes back to the time before Sweden joined the EU. 

In Finland the start of inspection work in two power plants was delayed because of plant 
security not accepting the inspector’s passport as a valid document. In both cases, the matter 
could only be resolved by negotiation and through the intervention of the Finnish State 
Authority (STUK). Inspectors also experienced difficulties in gaining access to facilities in 
France where an operator’s health physics service refused to accept the inspector’s radiation 
protection passport, even though it was properly in order and up to date. 

Operators’ uncertainty with respect to the progress/handling of verification requests led to 
growing pressure for clarification. This was specifically felt in plants in Belgium: Doel, 
Tihange, and Belgonucléaire. 

At the BR2 reactor in Mol, Belgium, an Advanced Thermal Power monitor was installed by 
the IAEA to verify the declaration of the operating history and guarantee the absence of 
undeclared production of plutonium. The BR2 reactor is the first research reactor in the EU to 
be equipped with such a monitor. The device is still being tested. 

Inspections to verify the transfer of spent fuel to CASTOR casks continued to be of 
particular concern. In view of the envisaged medium to long term storage of these containers 
at reactor sites in Germany, Belgium and Spain, their contents were measured by DG TREN 
I before loading and subsequently brought under multiple containment and surveillance 
systems. Due to recurring technical problems during the loading, drying and closing of the 
CASTOR flasks, inspections proved to be difficult to plan. As the above countries have to 
empty their reactor ponds for operational purposes, these activities required more human 
resources than expected. 

A new store for spent fuel and plutonium (MAGENTA) is to be constructed at Cadarache in 
France and is expected to be operational in 2009. The French authorities and the plants’ 
management presented the project to the Commission at an early stage in order to allow DG 
TREN’s requirements to be met. 

Anticipating the entry into force of the Additional Protocol, the IAEA insisted on visiting a 
large number of locations containing small quantities of nuclear material (Locations Outside 
Facilities - LOF). This caused a substantial additional inspection burden for DG TREN. 
However, on occasions these inspections led to unexpected findings, for example at the 
University of Vienna a small sample of highly enriched uranium, which had not been 
recorded as such, was found. 
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Material Balance Evaluation of Bulk-Handling Facilities 

In bulk handling facilities (Conversion Plants, Enrichment Plants, Fuel Fabrication Plants, 
and, Reprocessing Plants) nuclear material is mostly processed in loose forms, such as 
powders or liquids. Measurement uncertainties and particularities of the process lead to 
differences between the book inventory and the physical reality (known as Material 
Unaccounted For, MUF). The MUF is established at the operator’s own annual physical 
inventory taking. It is verified by the inspectors of DG TREN, who do their own verifications 
and measurements. 

In 2003, the Material Balance Evaluation focused on 

– the evaluation of differences between operators’ declarations and inspectors’ 
measurement results obtained by Destructive Analysis (DA), 

– evaluation of the MUF declared by the facility, 

– evaluation of the cumulative MUF, which is the algebraic sum of the MUF for 
a Material Balance Area (MBA) over time, and 

– Shipper-Receiver Differences (SRD)20. 

The entire evaluation of MUF, cumulative MUF and SRD was based on data collected from 
the Euratom Safeguards accountancy database which means that the French bulk-handling 
MBAs for which no declarations exist were excluded from the evaluation. Small bulk-
handling MBAs with a physical ending or a throughput less than two significant quantities21, 
as well as those plants decommissioned in 2003, were excluded from the evaluation. 

No evidence was found to suggest that, in the bulk-handling facilities of the EU, source 
materials or special fissile materials were diverted from their intended uses as declared by the 
operators. It found that, without exception, operators’ measurement systems comply with the 
most recent international standards. Nevertheless, some problems were revealed. At the large 
BNFL uranium conversion and fuel fabrication plant at Springfields in the UK, the MUF 
cannot be explained by measurement uncertainties alone. In addition, there was still evidence 
of biases in the cumulative MUF for some bulk-handling facilities, which have to be further 
investigated to identify the required corrective actions. 

                                                 
20 ‘Shipper-Receiver Difference’ means the difference between the quantity of nuclear material in a batch 

as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area. 
21 Significant quantities are used in establishing the quantity component of the safeguards inspection goal, 

e.g. 8 kg plutonium, 25 kg high enriched uranium and 75 kg low enriched uranium. 



 

FI 21   FI 

ANNEX 4 

CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

The IAEA Safeguards Implementation Report (SIR) 

The SIR 2002 concluded that there was no evidence of diversion of nuclear material or 
misuse of equipment or facilities placed under safeguards in the European Union. 

The SIR 2002 acknowledged that collaboration with Euratom and Member State support 
programmes made it possible to achieve significant advances in safeguards technology and 
verification procedures. Trials were carried out in various EU installations in the areas of 
surveillance systems, short notice random inspections, and remote monitoring, as were field 
tests on implementing the Additional Protocol (research centres in Finland and in the 
Netherlands). A workplan for Flowsheet Verification (FSV) of neptunium was discussed and 
agreed with the ITU at Karlsruhe and the implementation of FSV measures is expected to 
begin shortly. 

In line with the New Partnership Approach arrangements and in order to save resources, the 
IAEA and Euratom Safeguards continued to share the purchase, operational and maintenance 
costs of equipment installed in facilities under IAEA safeguards. 

A seminar on the New Partnership Approach, jointly developed by the Agency and Euratom, 
was held in Vienna. Many of the IAEA’s routine training courses were attended by inspectors 
from DG TREN and conversely, IAEA inspectors attended courses given by DG TREN, thus 
maintaining cooperation on training. 

In addition to its global conclusions, the SIR 2002 made recommendations for improvement 
in specific areas. These recommendations may be summarised as follows: 

•  Problems occurred when nuclear material remained in closed shipping containers at 
reactors over long periods. The practicalities of extending the area under surveillance and 
of sealing the shipping containers before their removal are being investigated. 

•  The issue of verifying that there has been no undeclared production of plutonium in the 
EU’s three large research reactors will be settled once power monitors are installed at the 
reactors concerned. Indeed, the first power monitor was installed in 2003 at the BR2 
reactor in Belgium. 

•  Corrective actions need to be taken as soon as possible after a Containment and 
Surveillance (C/S) failure is detected. The IAEA intends to install a newer generation of 
C/S equipment, improve equipment reliability, and provide backup measures for C/S 
applied to reactor cores (particularly during open core periods). 

Several meetings of Working Groups and the Liaison Committee took place to discuss these 
and other topics. Because the Euratom Safeguards Office underwent extensive reorganisation, 
which will lead to changes in the implementation of safeguards with the IAEA, the New 
Partnership Approach (NPA) arrangements need to be reviewed to reflect these changes and 
to seek new efficiency and enhanced cooperation. The IAEA has called for a meeting to 
discuss forthcoming changes and their potential impact. 
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Additional Protocol and integrated safeguards 

The aim of the Additional Protocols is to increase the IAEA’s capabilities to detect 
undeclared nuclear materials and activities in violation of the Non-Proliferation Treaty (NPT). 
In 2003, Euratom Safeguards continued to play a key role in preparing for the implementation 
of the Additional Protocol in the European Union, on issues such as harmonising and 
standardising reporting under the Additional Protocol22, arrangements for users with small 
quantities of nuclear material for non-fuel cycle related activities and joint visits with the 
IAEA to confirm the status of decommissioned facilities. Dedicated reporting software23, 
developed by the Commission, was supplied to all the Member States for trials. The 
conceptual work on site definitions, developed jointly by DG TREN H and the EU Member 
States, is now reflected in the revised IAEA Guidelines for reporting and can be considered as 
the international standard on site definition. 

By the end of 2003, all EU Member States had ratified the Additional Protocol and the 
majority had put the corresponding implementing arrangements in place. In line with Annex 
III of the EU-NNWS (non-nuclear Weapons States) Additional Protocol, known as the “Side 
Letter”, the Commission the Commission agreed to accept the transfer of certain activities 
which are the responsibility of the Member States. Provision for the acceding Member States 
to become parties to the EU-NNWS Additional Protocol24 was made in close cooperation 
with the Commission’s Legal Service and the IAEA. 

                                                 
22 The implementation paper for the so-called Side Letter and non-Side Letter Member States has been 

merged as the differences turned out to be of only minor relevance. 
23 CAPE, Commission Additional Protocol Editor. 
24 The Additional Protocol does not provide for its own accession clause, but the Safeguards 

Agreement does. 
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ANNEX 5 

RESOURCES 

Budget Appropriations for Nuclear Safeguards 

Article 174 of the Euratom Treaty specifically mentions the necessity to include 
appropriations in the Commission's budget for operational expenditure related to nuclear 
safeguards activity. 

On this legal basis, safeguards activities are financed from two types of budget 
appropriations: 

- A general “administrative” appropriation involving the costs of Euratom 
Safeguards overheads such as general IT equipment, telecommunications, etc. 
(Part A of the Budget, chapters A-70 and A-24), as well as a specific 
appropriation for the medical survey and the radiation protection of the 
inspectors (Part A of the Budget, line A-1420); 

- Specific “operational” appropriations allocated for expenditure directly related 
to nuclear safeguards such as mission costs, rental of offices on site (including 
on site laboratories), purchase of technical equipment and samples taking and 
analysis, contracts for services (i.e. maintenance and repairs), transportation of 
equipment and samples, training, etc., necessary for Euratom Safeguards 
activities (Part B of the Budget, chapter B4-20). 

For 2003, specific operational appropriations in the EU budget for Euratom Safeguards came 
to €18.8 million. Of that amount, €13 million (70%) was actually committed. The expenditure 
was broken down as follows: 

•  Inspection mission costs (travel, daily allowances) €3.8m (29.2%) 

•  Rental of offices for the inspectors on inspected sites 
(and related equipment costs) 

€0.5m (3.8%) 

•  Purchase, installation, maintenance and repair of 
equipment on site, including IT, analysis of samples, 
and related costs such as transport, consumables, 
spare parts, etc. 

€2.0m (15.4%) 

•  Investments made in large scale plutonium bulk 
handling plants and related maintenance, operation 
and logistics 

€6.0m  (46.2%) 

•  Administrative and technical assistance, training for 
inspectors, and other expenses (including special 
insurance coverage) 

€0.7m (5.4%) 
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Staff Resources and Utilisation 

As of 31 December 2003, 95 officials were working in Directorate H (Nuclear Safety and 
Security), and 189 officials in Directorate I (Nuclear Inspection). In addition, the office of the 
deputy Director General, charged with the coordination of nuclear matters, comprised 5 
persons. In addition, a total of 13 officials of Directorate A in Luxembourg were allocated to a 
number of administrative tasks related to both Directorates. 

Thus, an overall total of 302 officials were working in the field of nuclear safety and security, 
of which 182 were Nuclear Inspectors. 

In addition, the work of both Directorates was supported by a total of 19 external personnel. 
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ANNEX 6 

Table 1 - Quantities of nuclear material under Euratom safeguards (t) 

 End 1990 End 1995 End 20011) End 20021) End 20031) 

Plutonium 203 406 548 569 590

Uranium 

Total 

HEU2) 

LEU3) 

NU4) 

DU5) 

 

200 400 

13 

32 000 

44 000 

124 400 

269 100

11

46 700

51 400

171 000

314 610

10

57 000

52 700

204 900

 

318 710 

10 

58 500 

47 700 

212 500 

325 510

10

59 700

42 600

223 200

Thorium 2 600 4 600 4 500 4 500 4 400

1) Quantities based on final reported data 

2) High enriched uranium 

3) Low enriched uranium 

4) Natural uranium 

5) Depleted uranium 

Table 2 - Inspection activities of Euratom Safeguards 

Person days of 
inspection in: 1999 2000 2001 2002 2003 

Non-Nuclear 
Weapon States 2412 2113 2328 2348 1990 

France 3492 3426 2934 2539 2266 

UK 2871 2895 2399 2404 2110 

Total 8775 8434 7661 7291 6366 
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Table 3 – Euratom Safeguards budget 2003 

Expenditure committed for the specific appropriations 

Table 3A: Line B4-2000  

Safeguard inspections, training and retraining of inspectors 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Studies, convocation of experts, publications 50 

b) Mission costs 3,744 

c) Transportation for staff and equipment 640 

d) Rental of offices and special services on sites 456 

e) Internships and training 30 

f) Special insurance 40 

TOTAL 4,960 (out of 5,700) 

Table 3B: Line B4-2020 

Sampling and analyses, equipment, specific work, provision of services and transport 

Topics Expenditure (€ 
’000) 

a) Administrative and technical assistance 135 

b) Purchase of surveillance equipment 463 

c) Purchase of measurement equipment 118 

d) Purchase of equipment for seals  

e) Purchase and maintenance of computing equipment directly linked to inspections 109 

f) Costs for destructive analysis  

g) Equipment spares, repairs, accessories and maintenance 282 

h) Consumable items, purchase of sources, transport of radioactive materials 47 

i) Monitoring (warning system based in Luxembourg) 52 

j) Software (accountancy program, management and firewall) 794 

TOTAL 2,000 (out of 5,500) 
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Table 3C:  

Line B4-2021: Specific safeguards for large-scale plutonium processing plants 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Sellafield – BNFL (THORP, MOX) 294 

b) La Hague – COGEMA (UP3, UP2) 205 

c) Cadarache – COGEMA 10 

d) Marcoule – MELOX 30 

e) Dessel – BELGONUCLEAIRE 15 

f) On site laboratories (initial investments 
and operations) 

3,563 

g) Software (on sites) 223 

h) Maintenance & repairs (equipment, 
hardware and software support) 

1,129 

i) Software development (new applications, 
new equipment ) 

531 

TOTAL 6,000 (out of 7,400) 

Table 3D 

Line A0-1420: Health checks for staff exposed to radiation 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Gamma spectrometry and toxicological 
analysis (non-standard) 

5 

b) Measurement equipment (dosimeters) 29 

c) Maintenance and calibration 15 

d) Material, services and other 
contamination controls 

46 

e) Mission costs (for body-counter) 35 

f) Other running expenses 20 

TOTAL 150 (out of 215) 
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Table 4 – DG TREN Safeguards budget 1991-2003 (€ million) 

Evolution of expenditure for the specific budget appropriations 

Budget Line 1991 1995 2003 

Safeguard inspections, 
training and retraining 
of inspectors 

(B4-2000) 

2.5 4.2 5.7 

Sampling and analyses, 
equipment, specific 
work, provision of 
services and transport 

(B4-2020) 

2.3 3.2 5.5 

Specific safeguards for 
large-scale plutonium 
processing plants 

(B4-2021) 

2.6 10 7.4 

Health checks for staff 
exposed to radiation 

(A0-1420) 

0.1 0.3 0.2 

TOTAL 7.5 17.7* 18.8 

*In addition, €1.8 million was spent on cooperation with Russia. 


