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(Finlands författningssamlings nr 496/2001)

Republikens presidents förordning

Nr 36

om ikraftträdande av konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och
om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Wien den 5 september 1997 ingångna

konventionen om säkerheten vid hantering av
använt kärnbränsle och om säkerheten vid
hantering av radioaktivt avfall, som godkänts
av republikens president den 4 februari 2000
och i fråga om vilken godkännandeinstru-
mentet har deponerats hos Internationella
atomenergiorganets generaldirektör den 10
februari 2000, träder i kraft internationellt för

Finlands del den 18 juni 2001 så som därom
har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i konventionen är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 18 juni

2001.

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

16—2001 410516R
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INLEDNING

De fördragsslutande parterna
i) som inser att driften av kärnkraftsreak-

torer genererar använt kärnbränsle och ra-
dioaktivt avfall och att andra tillämpningar av
kärnteknik också genererar radioaktivt avfall,

ii) som inser att samma säkerhetsmål gäller
för hantering av såväl använt kärnbränsle som
radioaktivt avfall,

iii) som bekräftar vikten för det interna-
tionella samfundet av att tillförsäkra att
hållbara förfaranden planeras och tillämpas på
säkerheten vid hantering av använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall,

iv) som inser vikten av att informera
allmänheten om frågor kring säkerheten vid
hantering av använt kärnbränsle och radioak-
tivt avfall,

v) som önskar främja en effektiv kärnsä-
kerhetskultur över hela världen,

vi) som bekräftar att det yttersta ansvaret
för att tillförsäkra säkerheten vid hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
åvilar staten,

vii) som inser att det åvilar staten att
bestämma en handlingslinje för kärnbränslets
kretslopp, varvid vissa stater betraktar använt
kärnbränsle som en värdefull tillgång som kan
komma att upparbetas medan andra stater
väljer att slutförvara det,

viii) som inser att använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall som är undantagna från
denna konvention på grund av att de utgör en
del av militära eller försvarsinriktade pro-
gram, bör hanteras i överenskommelse med
de mål som läggs fast i denna konvention,

ix) som bekräftar betydelsen av internatio-
nellt samarbete för att öka säkerheten vid
hanteringen av använt kärnbränsle och ra-
dioaktivt avfall genom bilaterala och multi-
laterala mekanismer, och genom denna sä-
kerhetsbefrämjande konvention,

x) som är medvetna om behoven i utveck-
lingsländerna, och särskilt i de minst utveck-
lade länderna, och i stater med ekonomier i
övergångsfaser samt om behovet av att
underlätta befintliga mekanismer för att bistå
dem i utövandet av sina rättigheter och
skyldigheter fastställda i denna säkerhetsbe-
främjande konvention,

PREAMBLE

The Contracting Parties
(i) Recognizing that the operation of

nuclear reactors generates spent fuel and
radioactive waste and that other applications
of nuclear technologies also generate radio-
active waste;

(ii) Recognizing that the same safety ob-
jectives apply both to spent fuel and radio-
active waste management;

(iii) Reaffirming the importance to the
international community of ensuring that
sound practices are planned and implemented
for the safety of spent fuel and radioactive
waste management;

(iv) Recognizing the importance of in-
forming the public on issues regarding the
safety of spent fuel and radioactive waste
management;

(v) Desiring to promote an effective
nuclear safety culture worldwide;

(vi) Reaffirming that the ultimate respon-
sibility for ensuring the safety of spent fuel
and radioactive waste management rests with
the State;

(vii) Recognizing that the definition of a
fuel cycle policy rests with the State, some
States considering spent fuel as a valuable
resource that may be reprocessed, others
electing to dispose of it;

(viii) Recognizing that spent fuel and
radioactive waste excluded from the present
Convention because they are within military
or defence programmes should be managed in
accordance with the objectives stated in this
Convention;

(ix) Affirming the importance of interna-
tional co-operation in enhancing the safety of
spent fuel and radioactive waste management
through bilateral and multilateral mechan-
isms, and through this incentive Convention;

(x) Mindful of the needs of developing
countries, and in particular the least devel-
oped countries, and of States with economies
in transition and of the need to facilitate
existing mechanisms to assist in the fulfill-
ment of their rights and obligations set out in
this incentive Convention;
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xi) som är övertygade om att radioaktivt
avfall, så långt det är förenligt med säkerheten
vid hantering av sådant material, bör slutför-
varas i den stat i vilken det uppstod, och som
samtidigt inser att, under vissa omständighe-
ter, säker och effektiv hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall kan främjas
genom överenskommelser mellan fördrags-
slutande parter om att använda anläggningar
hos en av dem för de andra parternas räkning,
särskilt i fråga om avfall som härrör från
gemensamma projekt,

xii) som inser att varje stat har rätt att
förbjuda import av utländskt använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall till sitt territo-
rium,

xiii) som är medvetna om Konventionen
om kärnsäkerhet (1994), Konventionen om
tidig information vid en kärnenergiolycka
(1986), Konventionen om bistånd i händelse
av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge
med radioaktiva ämnen (1986), Konventionen
om fysiskt skydd av kärnämne (1980), Kon-
ventionen om förhindrande av havsförore-
ningar till följd av dumpning av avfall (1994)
och andra tillämpliga internationella instru-
ment,

xiv) som är medvetna om de principer som
finns nedtecknade i ’’International Basic
Safety Standards for Protection against Ioni-
zing Radiation and for the Safety of Radiation
Sources’’ (1996) utgivna i samarbete mellan
flera internationella organisationer, i publi-
kationen IAEA Safety Fundamentals med
titeln ’’The Principles of Radioactive Waste
Management’’ (1995), och i de befintliga
internationella standarder som relaterar till
säkerheten vid transport av radioaktivt ma-
terial,

xv) som erinrar sig kapitel 22 i Agenda 21
från Förenta Nationernas konferens om miljö
och utveckling i Rio de Janeiro som antogs
år 1992, och som bekräftar den utomordent-
liga betydelsen av en säker och miljömässigt
hållbar hantering av radioaktivt avfall,

xvi) som inser det önskvärda i att stärka det
internationella kontrollsystemet som är spe-
cifikt tillämpligt på radioaktiva material till
vilket hänvisas i artikel 1.3 i Baselkonven-
tionen om kontroll av gränsöverskridande
transporter och slutligt omhändertagande av

(xi) Convinced that radioactive waste
should, as far as is compatible with the safety
of the management of such material, be
disposed of in the State in which it was
generated, whilst recognizing that, in certain
circumstances, safe and efficient management
of spent fuel and radioactive waste might be
fostered through agreements among Contract-
ing Parties to use facilities in one of them for
the benefit of the other Parties, particularly
where waste originates from joint projects;

(xii) Recognizing that any State has the
right to ban import into its territory of foreign
spent fuel and radioactive waste;

(xiii) Keeping in mind the Convention on
Nuclear Safety (1994), the Convention on
Early Notification of a Nuclear Accident
(1986), the Convention on Assistance in the
Case of a Nuclear Accident or Radiological
Emergency (1986), the Convention on the
Physical Protection of Nuclear Material
(1980), the Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and
Other Matter as amended (1994) and other
relevant international instruments;

(xiv) Keeping in mind the principles con-
tained in the interagency ’’International Basic
Safety Standards for Protection against Ion-
izing Radiation and for the Safety of Radi-
ation Sources’’ (1996), in the IAEA Safety
Fundamentals entitled ’’The Principles of
Radioactive Waste Management’’ (1995),
and in the existing international standards
relating to the safety of the transport of
radioactive materials;

(xv) Recalling Chapter 22 of Agenda 21
by the United Nations Conference on Envi-
ronment and Development in Rio de Janeiro
adopted in 1992, which reaffirms the para-
mount importance of the safe and environ-
mentally sound management of radioactive
waste;

(xvi) Recognizing the desirability of
strengthening the international control system
applying specifically to radioactive materials
as referred to in Article 1(3) of the Basel
Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and Their
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farligt avfall (1989),
har kommit överens om följande:

KAPITEL 1

MÅL, DEFINITIONER OCH
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Mål

Målen för denna konvention är
i) att uppnå och vidmakthålla en hög

säkerhetsnivå avseende hantering
av använt kärnbränsle och ra-
dioaktivt avfall över hela världen
genom att förstärka nationella åt-
gärder och internationellt samar-
bete innefattande, där så är lämp-
ligt, säkerhetsanknutet tekniskt
samarbete,

ii) att säkerställa att det, under alla
faser av hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall,
finns effektiva skydd mot möjliga
faror så att individer, samhället
och miljön skyddas från skadliga
verkningar av joniserande strål-
ning, nu och i framtiden, på ett
sådant sätt att behoven och strä-
vandena hos dagens generation
tillgodoses utan att äventyra möj-
ligheten för kommande generatio-
ner att tillgodose sina behov och
strävanden,

iii) att förhindra olyckor med skadliga
strålningsverkningar, och att be-
gränsa deras skadeverkningar, om
de ändå skulle inträffa under
något skede av hanteringen av
använt kärnbränsle eller radioak-
tivt avfall.

Artikel 2

Definitioner

I denna konvention avses med
a) ’’förslutning’’ slutförandet av all verk-

samhet vid någon tidpunkt efter deponeringen
av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall

Disposal (1989);
Have agreed as follows:

CHAPTER 1

OBJECTIVES, DEFINITIONS AND
SCOPE OF APPLICATION

Article 1.

Objectives

The objectives of this Convention are:
(i) to achieve and maintain a high

level of safety worldwide in spent
fuel and radioactive waste man-
agement, through the enhance-
ment of national measures and
international co-operation, inclu-
ding where appropriate, safety-
related technical co-operation;

(ii) to ensure that during all stages of
spent fuel and radioactive waste
management there are effective
defenses against potential hazards
so that individuals, society and the
environment are protected from
harmful effects of ionizing radi-
ation, now and in the future, in
such a way that the needs and
aspirations of the present genera-
tion are met without compromis-
ing the ability of future genera-
tions to meet their needs and
aspirations;

(iii) to prevent accidents with radio-
logical consequences and to miti-
gate their consequences should
they occur during any stage of
spent fuel or radioactive waste
management.

Article 2.

Definitions

For the purposes of this Convention:
(a) ’’closure’’ means the completion of all

operations at some time after the emplace-
ment of spent fuel or radioactive waste in a
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i en slutförvarsanläggning. Detta innefattar
det slutgiltiga tekniska och annat arbete som
fordras för att anläggningen skall bli i sådant
skick att den kommer att vara säker på lång
sikt,

b) ’’nedläggning’’ alla åtgärder som med-
för att en kärnteknisk anläggning, med un-
dantag för en slutförvarsanläggning, befrias
från föreskriven kontroll. I dessa åtgärder
ingår dekontaminering och rivning,

c) ’’utsläpp’’ planerade och kontrollerade
utsläpp i miljön, utgörande en tillåten åtgärd,
inom de gränser som har godkänts av
tillsynsorganet, av flytande eller gasformiga
radioaktiva ämnen som härrör från kärntek-
niska anläggningar under normaldrift vilka
står under föreskriven tillsyn,

d) ’’slutförvaring’’ deponering av använt
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en
lämplig anläggning utan avsikt att återvinna
det,

e) ’’tillstånd’’ alla former av behörighets-
förklaring, tillåtelse eller certifiering medde-
lade av ett tillsynsorgan för att bedriva någon
typ av verksamhet som är knuten till hante-
ring av använt kärnbränsle eller radioaktivt
avfall,

f) ’’kärnteknisk anläggning’’ en civil an-
läggning och dess tillhörande område, bygg-
nader och utrustning i vilka radioaktiva
ämnen framställs, behandlas, används, hand-
has, lagras eller slutförvaras i sådan omfatt-
ning att hänsyn till säkerheten måste tas,

g) ’’drifttid’’ tidsperioden under vilken en
anläggning för hantering av använt kärn-
bränsle eller radioaktivt avfall används för sitt
avsedda ändamål. För en slutförvarsanlägg-
ning börjar denna period när använt kärn-
bränsle eller radioaktivt avfall för första
gången deponeras i anläggningen, och slutar
när anläggningen försluts,

h) ’’radioaktivt avfall’’ radioaktivt material
i gasform, flytande eller fast form för vilket
ingen ytterligare användning förutses av den
fördragsslutande parten, eller av en fysisk
eller juridisk person vars beslut godtas av den
fördragsslutande parten, och som står under
tillsyn som radioaktivt avfall av ett tillsyns-
organ inom ramen för den fördragsslutande
partens gällande lagstiftning och regelverk,

i) ’’hantering av radioaktivt avfall’’ åtgär-
der, innefattande åtgärder för nedläggning

disposal facility. This includes the final
engineering or other work required to bring
the facility to a condition that will be safe in
the long term;

(b) ’’decommissioning’’ means all steps
leading to the release of a nuclear facility,
other than a disposal facility, from regulatory
control. These steps include the processes of
decontamination and dismantling;

(c) ’’discharges’’ means planned and con-
trolled releases into the environment, as a
legitimate practice, within limits authorized
by the regulatory body, of liquid or gaseous
radioactive materials that originate from
regulated nuclear facilities during normal
operation;

(d) ’’disposal’’ means the emplacement of
spent fuel or radioactive waste in an appro-
priate facility without the intention of re-
trieval;

(e) ’’licence’’ means any authorization,
permission or certification granted by a
regulatory body to carry out any activity
related to management of spent fuel or of
radioactive waste;

(f) ’’nuclear facility’’ means a civilian
facility and its associated land, buildings and
equipment in which radioactive materials are
produced, processed, used, handled, stored or
disposed of on such a scale that consideration
of safety is required;

(g) ’’operating lifetime’’ means the period
during which a spent fuel or a radioactive
waste management facility is used for its
intended purpose. In the case of a disposal
facility, the period begins when spent fuel or
radioactive waste is first emplaced in the
facility and ends upon closure of the facility;

(h) ’’radioactive waste’’ means radioact-
ive material in gaseous, liquid or solid form
for which no further use is foreseen by the
Contracting Party or by a natural or legal
person whose decision is accepted by the
Contracting Party, and which is controlled as
radioactive waste by a regulatory body under
the legislative and regulatory framework of
the Contracting Party;

(i) ’’radioactive waste management’’
means all activities, including decommission-
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som är knutna till handhavande, förbehand-
ling, behandling, konditionering, lagring eller
slutförvaring av radioaktivt avfall, med un-
dantag för transport utanför anläggningens
område. Sådana åtgärder kan även innefatta
utsläpp,

j) ’’anläggning för hantering av radioaktivt
avfall’’ varje anläggning eller installation vars
huvudsakliga syfte är att hantera radioaktivt
avfall, innefattande en kärnteknisk anlägg-
ning under nedläggning endast om den har
betecknats som en anläggning för hantering
av radioaktivt avfall av den fördragsslutande
parten,

k) ’’tillsynsorgan’’ varje organ som av den
fördragsslutande parten tilldelats rättslig be-
fogenhet att utöva tillsyn över varje aspekt
som gäller säkerheten vid hantering av använt
kärnbränsle eller radioaktivt avfall, innefat-
tande att medge tillstånd,

l) ’’upparbetning’’ en process eller verk-
samhet vars syfte är att utvinna radioaktiva
isotoper från använt kärnbränsle för vidare
användning,

m) ’’sluten strålkälla’’ radioaktivt material
som är permanent inneslutet i en behållare
eller stabilt bundet och i fast form, med
undantag för reaktorbränsleelement,

n) ’’använt kärnbränsle’’ kärnbränsle som
har bestrålats i och permanent avlägsnats från
en reaktorhärd,

o) ’’hantering av använt kärnbränsle’’ alla
åtgärder som knyts till handhavandet eller
lagringen av använt kärnbränsle, med undan-
tag för transporter utanför anläggningens
område. Åtgärderna kan även omfatta utsläpp,

p) ’’anläggning för hantering av använt
kärnbränsle’’ varje anläggning eller installa-
tion vars huvudsakliga syfte är hantering av
använt kärnbränsle,

q) ’’mottagarstat’’ en stat till vilken en
gränsöverskridande transport planeras eller
äger rum,

r) ’’avsändarstat’’ en stat från vilken en
gränsöverskridande transport planeras att på-
börjas eller som har påbörjats,

s) ’’transitstat’’ varje stat, förutom en
avsändarstat eller en mottagarstat, genom vars
territorium en gränsöverskridande transport
planeras eller äger rum,

t) ’’lagring’’ förvarandet av använt kärn-

ing activities, that relate to the handling,
pretreatment, treatment, conditioning, stor-
age, or disposal of radioactive waste, exclu-
ding off-site transportation. It may also
involve discharges;

(j) ’’radioactive waste management facil-
ity’’ means any facility or installation the
primary purpose of which is radioactive waste
management, including a nuclear facility in
the process of being decommissioned only if
it is designated by the Contracting Party as a
radioactive waste management facility;

(k) ’’regulatory body’’ means any body or
bodies given the legal authority by the
Contracting Party to regulate any aspect of the
safety of spent fuel or radioactive waste
management including the granting of li-
cences;

(l) ’’reprocessing’’ means a process or
operation, the purpose of which is to extract
radioactive isotopes from spent fuel for
further use;

(m) ’’sealed source’’ means radioactive
material that is permanently sealed in a
capsule or closely bonded and in a solid form,
excluding reactor fuel elements;

(n) ’’spent fuel’’ means nuclear fuel that
has been irradiated in and permanently
removed from a reactor core;

(o) ’’spent fuel management’’ means all
activities that relate to the handling or storage
of spent fuel, excluding off-site transporta-
tion. It may also involve discharges;

(p) ’’spent fuel management facility’’
means any facility or installation the primary
purpose of which is spent fuel management;

(q) ’’State of destination’’ means a State to
which a transboundary movement is planned
or takes place;

(r) ’’State of origin’’ means a State from
which a transboundary movement is planned
to be initiated or is initiated;

(s) ’’State of transit’’ means any State,
other than a State of origin or a State of
destination, through whose territory a trans-
boundary movement is planned or takes
place;

(t) ’’storage’’ means the holding of spent
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bränsle eller radioaktivt avfall i en anläggning
som tillgodoser behovet av inneslutning i
syfte att kunna återvinna det,

u) ’’gränsöverskridande transport’’ varje
transport av använt kärnbränsle eller radioak-
tivt avfall från en avsändarstat till en motta-
garstat.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1. Denna konvention skall tillämpas på
säkerheten vid hantering av använt kärn-
bränsle som härrör från driften av civila
kärnreaktorer. Använt kärnbränsle som för-
varas på upparbetningsanläggningar som ett
led i en upparbetningsaktivitet, omfattas inte
av konventionen, såvida inte den fördrags-
slutande parten förklarar att upparbetning
utgör en del av hanteringen av använt
kärnbränsle.

2. Denna konvention skall även tillämpas
på säkerheten vid hantering av radioaktivt
avfall som härrör från civil användning.
Emellertid skall denna konvention inte till-
lämpas på avfall som innehåller endast
naturligt förekommande radioaktiva material
och som inte härrör från kärnbränslets krets-
lopp, såvida det inte är fråga om en kasserad
sluten strålkälla eller det har förklarats utgöra
radioaktivt avfall i enlighet med syftena i
denna konvention av den fördragsslutande
parten.

3. Denna konvention skall inte tillämpas på
säkerheten vid hantering av använt kärn-
bränsle eller radioaktivt avfall inom militära
eller försvarsinriktade program, såvida det
inte har förklarats utgöra använt kärnbränsle
eller radioaktivt avfall i enlighet med syftena
med denna konvention av den fördragsslu-
tande parten. Emellertid skall denna konven-
tion tillämpas på säkerheten vid hantering av
använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall
från militära eller försvarsinriktade program,
om och när sådana material slutgiltigt har
överförts till och hanteras inom uteslutande
civila program.

4. Denna konvention skall även tillämpas
på utsläpp i enlighet med vad som anges i
artiklarna 4, 7, 11, 14, 24 och 26.

fuel or of radioactive waste in a facility that
provides for its containment, with the inten-
tion of retrieval;

(u) ’’transboundary movement’’ means
any shipment of spent fuel or of radioactive
waste from a State of origin to a State of
destination.

Article 3.

Scope of application

1. This Convention shall apply to the safety
of spent fuel management when the spent fuel
results from the operation of civilian nuclear
reactors. Spent fuel held at reprocessing
facilities as part of a reprocessing activity is
not covered in the scope of this Convention
unless the Contracting Party declares repro-
cessing to be part of spent fuel management.

2. This Convention shall also apply to the
safety of radioactive waste management when
the radioactive waste results from civilian
applications. However, this Convention shall
not apply to waste that contains only naturally
occurring radioactive materials and that does
not originate from the nuclear fuel cycle,
unless it constitutes a disused sealed source
or it is declared as radioactive waste for the
purposes of this Convention by the Contract-
ing Party.

3. This Convention shall not apply to the
safety of management of spent fuel or
radioactive waste within military or defence
programmes, unless declared as spent fuel or
radioactive waste for the purposes of this
Convention by the Contracting Party. How-
ever, this Convention shall apply to the safety
of management of spent fuel and radioactive
waste from military or defence programmes
if and when such materials are transferred
permanently to and managed within exclu-
sively civilian programmes.

4. This Convention shall also apply to
discharges as provided for in Articles 4, 7, 11,
14, 24 and 26.
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KAPITEL 2

SÄKERHET I FRÅGA OM HANTERING
AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

Artikel 4

Allmänna säkerhetskrav

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att indi-
vider, samhället och miljön är tillräckligt
skyddade mot strålningsfaror i alla skeden av
hanteringen av använt kärnbränsle.

Därvid skall varje fördragsslutande part
vidta lämpliga åtgärder för att

i) säkerställa att frågor rörande kri-
ticitet och bortförande av restef-
fektvärme som uppkommer under
hantering av använt kärnbränsle
blir omhändertagna på ett till-
fredsställande sätt,

ii) säkerställa att så litet radioaktivt
avfall som praktiskt är möjligt
uppkommer vid hantering av an-
vänt kärnbränsle, i enlighet med
den typ av handlingslinje för
kärnbränslets kretslopp som anta-
gits,

iii) beakta ömsesidiga beroenden
mellan de olika leden i hante-
ringen av använt kärnbränsle,

iv) sörja för ett effektivt skydd för
individer, samhället och för mil-
jön, genom att på nationell nivå
vidta lämpliga skyddsåtgärder,
vilka har godkänts av tillsynsor-
ganet inom ramen för den natio-
nella lagstiftningen som beaktar
internationellt godtagna kriterier
och standarder,

v) beakta de biologiska, kemiska och
övriga faror som kan förknippas
med hantering av använt kärn-
bränsle,

vi) sträva efter att undvika åtgärder
som orsakar rimligt förutsägbar
påverkan på kommande genera-
tioner som är större än den som
tillåts för nuvarande generation,

vii) sträva mot att undvika att lägga
otillbörliga bördor på kommande
generationer.

CHAPTER 2

SAFETY OF SPENT FUEL
MANAGEMENT

Article 4.

General safety requirements

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that at all stages
of spent fuel management, individuals, soci-
ety and the environment are adequately
protected against radiological hazards.

In so doing, each Contracting Party shall
take the appropriate steps to:

(i) ensure that criticality and removal
of residual heat generated during
spent fuel management are ad-
equately addressed;

(ii) ensure that the generation of
radioactive waste associated with
spent fuel management is kept to
the minimum practicable, consis-
tent with the type of fuel cycle
policy adopted;

(iii) take into account interdependen-
cies among the different steps in
spent fuel management;

(iv) provide for effective protection of
individuals, society and the envi-
ronment, by applying at the na-
tional level suitable protective
methods as approved by the regu-
latory body, in the framework of
its national legislation which has
due regard to internationally en-
dorsed criteria and standards;

(v) take into account the biological,
chemical and other hazards that
may be associated with spent fuel
management;

(vi) strive to avoid actions that impose
reasonably predictable impacts on
future generations greater than
those permitted for the current
generation;

(vii) aim to avoid imposing undue
burdens on future generations.
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Artikel 5

Befintliga anläggningar

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att granska säkerheten
vid alla anläggningar för hantering av använt
kärnbränsle, befintliga vid tiden för konven-
tionens ikraftträdande avseende denna part,
samt för att säkerställa, om nödvändigt, att
alla rimligen genomförbara förbättringar görs
för att höja säkerheten i en sådan anläggning.

Artikel 6

Förläggning av föreslagna anläggningar

1. Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att pro-
cedurer upprättas och genomförs för en
föreslagen anläggning för hantering av använt
kärnbränsle

i) för att bedöma alla relevanta
faktorer relaterade till anlägg-
ningens läge som sannolikt kan
påverka säkerheten för en sådan
anläggning under dess drifttid,

ii) för att bedöma den sannolika
påverkan av en sådan anläggning
på säkerheten för individer, sam-
hället och miljön,

iii) för att skapa information om
säkerheten vid en sådan anlägg-
ning som är tillgänglig för all-
mänheten,

iv) för att rådgöra med fördragsslu-
tande parter i grannskapet av en
sådan anläggning, i den utsträck-
ning som de kan antas bli påver-
kade av anläggningen samt, på
deras begäran, förse dem med
allmän information angående an-
läggningen så att de kan utvärdera
och göra sin egen bedömning av
kärnanläggningens sannolika på-
verkan från säkerhetssynpunkt på
deras territorium.

2. Därvid skall varje fördragsslutande part
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
sådana anläggningar inte skall medföra icke
godtagbara effekter på andra fördragsslutande

Article 5.

Existing facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to review the safety of any
spent fuel management facility existing at the
time the Convention enters into force for that
Contracting Party and to ensure that, if
necessary, all reasonably practicable im-
provements are made to upgrade the safety of
such a facility.

Article 6.

Siting of proposed facilities

1. Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that procedures are
established and implemented for a proposed
spent fuel management facility:

(i) to evaluate all relevant site-related
factors likely to affect the safety
of such a facility during its
operating lifetime;

(ii) to evaluate the likely safety im-
pact of such a facility on indi-
viduals, society and the environ-
ment;

(iii) to make information on the safety
of such a facility available to
members of the public;

(iv) to consult Contracting Parties in
the vicinity of such a facility,
insofar as they are likely to be
affected by that facility, and pro-
vide them, upon their request,
with general data relating to the
facility to enable them to evaluate
the likely safety impact of the
facility upon their territory.

2. In so doing, each Contracting Party shall
take the appropriate steps to ensure that such
facilities shall not have unacceptable effects
on other Contracting Parties by being sited in
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parter genom att förläggas i överensstämmel-
se med de allmänna säkerhetskraven i artikel
4.

Artikel 7

Utformning och uppförande av anläggningar

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att

i) utformningen och uppförandet av
en anläggning för hantering av
använt kärnbränsle sörjer för att
lämpliga åtgärder vidtas för att
begränsa möjlig strålningspåver-
kan på individer, samhället och
miljön, inbegripet sådan påverkan
som härrör från kontrollerade el-
ler okontrollerade utsläpp,

ii) översiktliga planer samt, vid be-
hov, tekniska förberedelser för
nedläggning av en anläggning för
hantering av använt kärnbränsle
beaktas i utformningsskedet,

iii) sådan teknologi som innefattas i
utformningen och uppförandet av
en anläggning för hantering av
använt kärnbränsle är underbygg-
da av erfarenhet, provning eller
analyser.

Artikel 8

Bedömning av anläggningars säkerhet

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att

i) innan en anläggning för hantering
av använt kärnbränsle uppförs,
skall det göras en systematisk
bedömning av säkerheten och av
miljöpåverkan som är anpassad
till de risker som anläggningen
ger upphov till under dess drifttid,

ii) innan en anläggning för hantering
av använt kärnbränsle tas i drift,
skall uppdaterade och detaljerade
versioner av bedömningen av sä-
kerheten och av miljöpåverkan tas
fram när så bedöms nödvändigt
för att komplettera de bedöm-
ningar som refereras till i punkt i).

accordance with the general safety require-
ments of Article 4.

Article 7.

Design and construction of facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) the design and construction of a
spent fuel management facility
provide for suitable measures to
limit possible radiological im-
pacts on individuals, society and
the environment, including those
from discharges or uncontrolled
releases;

(ii) at the design stage, conceptual
plans and, as necessary, technical
provisions for the decommission-
ing of a spent fuel management
facility are taken into account;

(iii) the technologies incorporated in
the design and construction of a
spent fuel management facility
are supported by experience, test-
ing or analysis.

Article 8.

Assessment of safety of facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) before construction of a spent fuel
management facility, a systematic
safety assessment and an environ-
mental assessment appropriate to
the hazard presented by the facil-
ity and covering its operating
lifetime shall be carried out;

(ii) before the operation of a spent
fuel management facility, updated
and detailed versions of the safety
assessment and of the environ-
mental assessment shall be pre-
pared when deemed necessary to
complement the assessments re-
ferred to in paragraph (i).
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Artikel 9

Drift av anläggningar

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att

i) tillståndet för att driva en anlägg-
ning för hantering av använt
kärnbränsle är grundat på lämp-
liga bedömningar såsom angivits
i artikel 8, och är beroende av att
ett program för idrifttagning full-
följs, vilket visar att anlägg-
ningen, så som den är uppförd,
överensstämmer med konstruk-
tions- och säkerhetskrav,

ii) begränsningar och villkor för drift
härrörande från provningar, drif-
terfarenheter och de bedömningar
som angivits i artikel 8, fastställs
och ses över om så är nödvändigt,

iii) drift, underhåll, övervakning, in-
spektion och provning av en
anläggning för hantering av an-
vänt kärnbränsle utförs i överens-
stämmelse med upprättande pro-
cedurer,

iv) ingenjörsmässigt och tekniskt
stöd på alla säkerhetsanknutna
områden finns tillgängligt under
hela drifttiden för en anläggning
för hantering av använt kärn-
bränsle,

v) händelser som har betydelse för
säkerheten rapporteras i tid av
tillståndshavaren till tillsynsorga-
net,

vi) program för att samla in och
analysera tillämpliga drifterfaren-
heter upprättas och att resultaten
föranleder åtgärder när så är
lämpligt,

vii) planer för nedläggning av en
anläggning för hantering av an-
vänt kärnbränsle upprättas och
uppdateras, när så är nödvändigt,
genom att använda information
som erhållits under anläggningens
drifttid, och att dessa planer
granskas av tillsynsorganet.

Article 9.

Operation of facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) the licence to operate a spent fuel
management facility is based
upon appropriate assessments as
specified in Article 8 and is
conditional on the completion of
a commissioning programme
demonstrating that the facility, as
constructed, is consistent with
design and safety requirements;

(ii) operational limits and conditions
derived from tests, operational
experience and the assessments,
as specified in Article 8, are
defined and revised as necessary;

(iii) operation, maintenance, monitor-
ing, inspection and testing of a
spent fuel management facility
are conducted in accordance with
established procedures;

(iv) engineering and technical support
in all safety-related fields are
available throughout the operating
lifetime of a spent fuel manage-
ment facility;

(v) incidents significant to safety are
reported in a timely manner by the
holder of the licence to the regu-
latory body;

(vi) programmes to collect and analy-
se relevant operating experience
are established and that the results
are acted upon, where appropri-
ate;

(vii) decommissioning plans for a
spent fuel management facility
are prepared and updated, as
necessary, using information ob-
tained during the operating life-
time of that facility, and are
reviewed by the regulatory body.
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Artikel 10

Slutförvaring av använt kärnbränsle

Om en fördragsslutande part i enlighet med
sin lagstiftning och sitt regelverk har bestämt
att använt kärnbränsle skall slutförvaras, skall
slutförvaringen av sådant använt kärnbränsle
ske i överensstämmelse med de åtaganden i
kapitel 3 som avser slutförvaring av radioak-
tivt avfall.

KAPITEL 3

SÄKERHET I FRÅGA OM HANTERING
AV RADIOAKTIVT AVFALL

Artikel 11

Allmänna säkerhetskrav

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att indi-
vider, samhället och miljön är tillräckligt
skyddade mot strålningsfaror och andra faror
i alla skeden av hanteringen av radioaktivt
avfall.

Därvid skall varje fördragsslutande part
vidta lämpliga åtgärder för att

i) säkerställa att frågor rörande kri-
ticitet och bortförande av restef-
fektvärme som uppkommer under
hantering av radioaktivt avfall blir
omhändertagna på ett tillfredsstäl-
lande sätt,

ii) säkerställa att så litet radioaktivt
avfall som praktiskt är möjligt
uppkommer,

iii) beakta ömsesidiga beroenden
mellan de olika stegen i hante-
ringen av radioaktivt avfall,

iv) sörja för ett effektivt skydd för
individer, samhället och för mil-
jön, genom att på nationell nivå
vidta lämpliga skyddsåtgärder,
vilka har godkänts av tillsynsor-
ganet inom ramen för den natio-
nella lagstiftningen som beaktar
internationellt godtagna kriterier
och standarder,

v) beakta de biologiska, kemiska och
övriga faror som kan förknippas

Article 10.

Disposal of spent fuel

If, pursuant to its own legislative and
regulatory framework, a Contracting Party
has designated spent fuel for disposal, the
disposal of such spent fuel shall be in
accordance with the obligations of Chapter 3
relating to the disposal of radioactive waste.

CHAPTER 3

SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT

Article 11.

General safety requirements

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that at all stages
of radioactive waste management individuals,
society and the environment are adequately
protected against radiological and other haz-
ards.

In so doing, each Contracting Party shall
take the appropriate steps to:

(i) ensure that criticality and removal
of residual heat generated during
radioactive waste management
are adequately addressed;

(ii) ensure that the generation of
radioactive waste is kept to the
minimum practicable;

(iii) take into account interdepend-
encies among the different steps
in radioactive waste management;

(iv) provide for effective protection of
individuals, society and the envi-
ronment, by applying at the na-
tional level suitable protective
methods as approved by the regu-
latory body, in the framework of
its national legislation which has
due regard to internationally en-
dorsed criteria and standards;

(v) take into account the biological,
chemical and other hazards that
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med hantering av radioaktivt av-
fall,

vi) sträva efter att undvika ageranden
som rimligen kan förutsättas på-
verka kommande generationer i
högre grad än vad som tillåts för
nuvarande generation,

vii) sträva mot att undvika att lägga
otillbörliga bördor på kommande
generationer.

Artikel 12

Befintliga anläggningar och tidigare
tillämpade förfaranden

Varje fördragsslutande part skall i veder-
börlig ordning vidta lämpliga åtgärder för att
granska

i) säkerheten vid alla anläggningar
för hantering av radioaktivt avfall,
befintliga vid tiden för konven-
tionens ikraftträdande avseende
den fördragsslutande parten, samt
för att säkerställa, om det är
nödvändigt, att alla rimligen ge-
nomförbara förbättringar görs för
att höja säkerheten i en sådan
anläggning,

ii) följdverkningarna av tidigare till-
lämpade förfaranden för att av-
göra om något ingripande behövs
av strålskyddsskäl, då med beak-
tande av att den skademinskning
som sker till följd av minskningen
i dos bör vara tillräcklig för att
rättfärdiga den skada och de kost-
nader, inbegripet samhälleliga
kostnader, som följer av ingripan-
det.

Artikel 13

Förläggning av föreslagna anläggningar

1. Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att pro-
cedurer upprättas och genomförs för en
föreslagen anläggning för hantering av ra-
dioaktivt avfall

may be associated with radioact-
ive waste management;

(vi) strive to avoid actions that impose
reasonably predictable impacts on
future generations greater than
those permitted for the current
generation;

(vii) aim to avoid imposing undue
burdens on future generations.

Article 12.

Existing facilities and past practices

Each Contracting Party shall in due course
take the appropriate steps to review:

(i) the safety of any radioactive
waste management facility exist-
ing at the time the Convention
enters into force for that Contract-
ing Party and to ensure that, if
necessary, all reasonably practi-
cable improvements are made to
upgrade the safety of such a
facility;

(ii) the results of past practices in
order to determine whether any
intervention is needed for reasons
of radiation protection bearing in
mind that the reduction in detri-
ment resulting from the reduction
in dose should be sufficient to
justify the harm and the costs,
including the social costs, of the
intervention.

Article 13.

Siting of proposed facilities

1. Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that procedures are
established and implemented for a proposed
radioactive waste management facility:
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i) för att bedöma alla relevanta
faktorer relaterade till anlägg-
ningens läge som sannolikt kan
påverka säkerheten såväl för en
sådan anläggning under dess drift-
tid som för en slutförvarsanlägg-
ning efter förslutning,

ii) för att bedöma den sannolika
påverkan av en sådan anläggning
på säkerheten för individer, sam-
hället och miljön, med beaktande
av tänkbara förändringar av be-
tingelserna på platsen för förlägg-
ningen av slutförvarsanlägg-
ningarna efter förslutning,

iii) för att skapa information om
säkerheten vid en sådan anlägg-
ning som är tillgänglig för all-
mänheten,

iv) för att rådgöra med fördragsslu-
tande parter i grannskapet av en
sådan anläggning, i den utsträck-
ning som de kan antas bli påver-
kade av anläggningen samt, på
deras begäran, förse dem med
allmän information angående an-
läggningen så att de kan utvärdera
och göra sin egen bedömning av
kärnanläggningens sannolika på-
verkan från säkerhetssynpunkt på
deras territorium.

2. Därvid skall varje fördragsslutande part
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
sådana anläggningar inte skall medföra oac-
ceptabla effekter för andra fördragsslutande
parter genom att förläggas i överensstämmel-
se med de allmänna säkerhetskraven i artikel
11.

Artikel 14

Utformning och uppförande av
anläggningar

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att

i) utformningen och uppförandet av
en anläggning för hantering av
radioaktivt avfall sörjer för att
lämpliga åtgärder vidtas för att
begränsa möjlig strålningspåver-
kan på individer, samhället och

(i) to evaluate all relevant site-related
factors likely to affect the safety
of such a facility during its
operating lifetime as well as that
of a disposal facility after closure;

(ii) to evaluate the likely safety im-
pact of such a facility on indi-
viduals, society and the environ-
ment, taking into account possible
evolution of the site conditions of
disposal facilities after closure;

(iii) to make information on the safety
of such a facility available to
members of the public;

(iv) to consult Contracting Parties in
the vicinity of such a facility,
insofar as they are likely to be
affected by that facility, and pro-
vide them, upon their request,
with general data relating to the
facility to enable them to evaluate
the likely safety impact of the
facility upon their territory.

2. In so doing, each Contracting Party shall
take the appropriate steps to ensure that such
facilities shall not have unacceptable effects
on other Contracting Parties by being sited in
accordance with the general safety require-
ments of Article 11.

Article 14.

Design and construction of facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) the design and construction of a
radioactive waste management fa-
cility provide for suitable meas-
ures to limit possible radiological
impacts on individuals, society
and the environment, including
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miljön, inbegripet sådan påverkan
som härrör från kontrollerade el-
ler okontrollerade utsläpp,

ii) översiktliga planer samt, vid be-
hov, tekniska förberedelser för
nedläggning av en anläggning för
hantering av radioaktivt avfall,
som inte utgör en slutförvarsan-
läggning, beaktas i utformnings-
skedet,

iii) tekniska förberedelser för förslut-
ningen av en slutförvarsanlägg-
ning beaktas i konstruktionsske-
det,

iv) sådan teknologi som innefattas
vid utformningen och uppförandet
av en anläggning för hantering av
radioaktivt avfall är underbyggda
av erfarenhet, provning eller ana-
lyser.

Artikel 15

Bedömning av anläggningars säkerhet

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att

i) innan en anläggning för hantering
av radioaktivt avfall uppförs, skall
det göras en systematisk bedöm-
ning av säkerheten och av miljö-
påverkan som är anpassad till de
risker som anläggningen ger upp-
hov till under dess drifttid,

ii) innan en slutförvarsanläggning
uppförs, skall det göras en syste-
matisk bedömning av säkerheten
och av miljöpåverkan för den
tidsrymd som följer efter förslut-
ningen, och resultaten skall bedö-
mas i jämförelse med de kriterier
som fastställts av tillsynsorganet,

iii) innan en anläggning för hantering
av radioaktivt avfall tas i drift,
skall när så bedöms nödvändigt
uppdaterade och detaljerade ver-
sioner av bedömningen av säker-
heten och av miljöpåverkan tas
fram för att komplettera de be-
dömningar som refereras till i
punkt i.

those from discharges or uncon-
trolled releases;

(ii) at the design stage, conceptual
plans and, as necessary, technical
provisions for the decommission-
ing of a radioactive waste man-
agement facility other than a
disposal facility are taken into
account;

(iii) at the design stage, technical
provisions for the closure of a
disposal facility are prepared;

(iv) the technologies incorporated in
the design and construction of a
radioactive waste management fa-
cility are supported by experi-
ence, testing or analysis.

Article 15.

Assessment of safety of facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) before construction of a radioact-
ive waste management facility, a
systematic safety assessment and
an environmental assessment ap-
propriate to the hazard presented
by the facility and covering its
operating lifetime shall be carried
out;

(ii) in addition, before construction of
a disposal facility, a systematic
safety assessment and an environ-
mental assessment for the period
following closure shall be carried
out and the results evaluated
against the criteria established by
the regulatory body;

(iii) before the operation of a radio-
active waste management facility,
updated and detailed versions of
the safety assessment and of the
environmental assessment shall
be prepared when deemed neces-
sary to complement the assess-
ments referred to in paragraph (i).
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Artikel 16

Drift av anläggningar

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att

i) tillståndet för att driva en anlägg-
ning för hantering av radioaktivt
avfall är grundat på sådana lämp-
liga bedömningar som angivits i
artikel 15 och är beroende av att
ett program för idrifttagning full-
följs, som visar att anläggningen,
så som den är uppförd, överens-
stämmer med konstruktions- och
säkerhetskrav,

ii) begränsningar och villkor för drift
härrörande från provningar, drif-
terfarenheter och bedömningar,
som angivits i artikel 15, fastställs
och ses över om så är nödvändigt,

iii) drift, underhåll, övervakning, in-
spektion och provning av en
anläggning för hantering av ra-
dioaktivt avfall utförs i överens-
stämmelse med upprättade proce-
durer. För en slutförvarsanlägg-
ning skall de resultat som sålunda
erhålls användas för att kontrol-
lera och granska giltigheten av de
antaganden som gjorts, samt för
att uppdatera bedömningarna som
angivits i artikel 15 för tiden efter
förslutning,

iv) ingenjörsmässigt och tekniskt
stöd på alla säkerhetsanknutna
områden finns tillgängligt under
hela drifttiden för en anläggning
för hantering av radioaktivt avfall,

v) procedurer för karakterisering och
särskiljande av radioaktivt avfall
tillämpas,

vi) händelser som har betydelse för
säkerheten rapporteras i tid av
tillståndshavaren till tillsynsorga-
net,

vii) program för att samla in och
analysera tillämpliga drifterfaren-
heter upprättas och att resultaten
föranleder åtgärder när så är
lämpligt,

viii) planer för nedläggning av en

Article 16.

Operation of facilities

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) the licence to operate a radioact-
ive waste management facility is
based upon appropriate assess-
ments as specified in Article 15
and is conditional on the comple-
tion of a commissioning pro-
gramme demonstrating that the
facility, as constructed, is consis-
tent with design and safety re-
quirements;

(ii) operational limits and conditions,
derived from tests, operational
experience and the assessments as
specified in Article 15 are defined
and revised as necessary;

(iii) operation, maintenance, monitor-
ing, inspection and testing of a
radioactive waste management fa-
cility are conducted in accordance
with established procedures. For a
disposal facility the results thus
obtained shall be used to verify
and to review the validity of
assumptions made and to update
the assessments as specified in
Article 15 for the period after
closure;

(iv) engineering and technical support
in all safety-related fields are
available throughout the operating
lifetime of a radioactive waste
management facility;

(v) procedures for characterization
and segregation of radioactive
waste are applied;

(vi) incidents significant to safety are
reported in a timely manner by the
holder of the licence to the regu-
latory body;

(vii) programmes to collect and analy-
se relevant operating experience
are established and that the results
are acted upon, where appropri-
ate;

(viii) decommissioning plans for a ra-
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anläggning för hantering av ra-
dioaktivt avfall som inte är en
slutförvarsanläggning upprättas
och uppdateras, när så är nödvän-
digt, genom att använda informa-
tion som erhållits under anlägg-
ningens drifttid, och att dessa
planer granskas av tillsynsorga-
net,

ix) planer för förslutningen av en
slutförvarsanläggning upprättas
och uppdateras, när så är nödvän-
digt, genom att använda informa-
tion som erhållits under anlägg-
ningens drifttid, och att dessa
planer granskas av tillsynsorga-
net.

Artikel 17

Föreskrivna åtgärder efter förslutning

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att, efter förslutning av
en slutförvarsanläggning, säkerställa att

i) handlingar som beskriver anlägg-
ningens förläggning, utformning
och innehåll, som krävs av till-
synsorganet, bevaras,

ii) föreskrivna aktiva eller passiva
kontroller, såsom övervakning el-
ler tillträdesbegränsning utförs,
om så är nödvändigt, samt

iii) om, under den tid då aktiv före-
skriven kontroll pågår, ett opla-
nerat utsläpp av radioaktiva äm-
nen till omgivningen upptäcks,
ingripande åtgärder skall vidtas,
om så är nödvändigt.

KAPITEL 4

ALLMÄNNA SÄKERHETS-
BESTÄMMELSER

Artikel 18

Åtgärder för genomförandet

Varje fördragsslutande part skall inom
ramen för sin nationella rätt, vidta de lag-
stiftande, föreskrivande och förvaltningsmäs-

dioactive waste management fa-
cility other than a disposal facility
are prepared and updated, as
necessary, using information ob-
tained during the operating life-
time of that facility, and are
reviewed by the regulatory body;

(ix) plans for the closure of a disposal
facility are prepared and updated,
as necessary, using information
obtained during the operating life-
time of that facility and are
reviewed by the regulatory body.

Article 17.

Institutional measures after closure

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that after closure
of a disposal facility:

(i) records of the location, design and
inventory of that facility required
by the regulatory body are pre-
served;

(ii) active or passive institutional con-
trols such as monitoring or access
restrictions are carried out, if
required; and

(iii) if, during any period of active
institutional control, an unplanned
release of radioactive materials
into the environment is detected,
intervention measures are imple-
mented, if necessary.

CHAPTER 4

GENERAL SAFETY PROVISIONS

Article 18.

Implementing measures

Each Contracting Party shall take, within
the framework of its national law, the
legislative, regulatory and administrative
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siga mått och steg och andra lämpliga
åtgärder som behövs för att fullgöra sina
åtaganden enligt denna konvention.

Artikel 19

Lagstiftning och annan regelgivning

1. Varje fördragsslutande part skall införa
och vidmakthålla en lagstiftning och ett
regelverk i övrigt för att styra säkerheten vid
hantering av använt kärnbränsle och radioak-
tivt avfall.

2. Lagstiftningen och regelverket skall
sörja för

i) upprättande av tillämpliga natio-
nella krav och bestämmelser för
säkerhet och strålskydd,

ii) ett system för tillståndsgivning
med avseende på verksamhet för
hantering av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall,

iii) ett system för förbud mot drift av
en anläggning för hantering av
använt kärnbränsle eller radioak-
tivt avfall utan tillstånd,

iv) ett system för lämplig föreskriven
kontroll, regelmässig inspektion
samt dokumentering och rappor-
tering,

v) framtvingande av uppfyllelsen av
tillämpliga bestämmelser och vill-
koren för tillstånd,

vi) en klar ansvarsfördelning mellan
de organ som är berörda av de
olika leden i hanteringen av an-
vänt kärnbränsle och radioaktivt
avfall.

3. När de fördragsslutande parterna över-
väger om bestämmelser avseende radioaktivt
avfall skall tillämpas på radioaktiva ämnen,
skall de ta vederbörlig hänsyn till målen i
denna konvention.

Artikel 20

Tillsynsorgan

1. Varje fördragsslutande part skall upp-
rätta eller utse ett tillsynsorgan som anförtros

measures and other steps necessary for
implementing its obligations under this Con-
vention.

Article 19.

Legislative and regulatory framework

1. Each Contracting Party shall establish
and maintain a legislative and regulatory
framework to govern the safety of spent fuel
and radioactive waste management.

2. This legislative and regulatory frame-
work shall provide for:

(i) the establishment of applicable
national safety requirements and
regulations for radiation safety;

(ii) a system of licensing of spent fuel
and radioactive waste manage-
ment activities;

(iii) a system of prohibition of the
operation of a spent fuel or
radioactive waste management fa-
cility without a licence;

(iv) a system of appropriate institu-
tional control, regulatory inspec-
tion and documentation and re-
porting;

(v) the enforcement of applicable
regulations and of the terms of the
licences;

(vi) a clear allocation of responsibili-
ties of the bodies involved in the
different steps of spent fuel and of
radioactive waste management.

3. When considering whether to regulate
radioactive materials as radioactive waste,
Contracting Parties shall take due account of
the objectives of this Convention.

Article 20.

Regulatory body

1. Each Contracting Party shall establish or
designate a regulatory body entrusted with the
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genomförandet av den lagstiftning och det
regelverk som avses i Artikel 19 och som
tilldelas den befogenhet, den kompetens och
de finansiella och mänskliga resurser som
behövs för att fullgöra sina tilldelade skyl-
digheter.

2. Varje fördragsslutande part skall, i
överensstämmelse med sin lagstiftning och
sitt regelverk, vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa en effektiv oberoende ställning
mellan tillsynsfunktionen och andra funktio-
ner för de fall organisationer ägnar sig såväl
åt hanteringen av använt kärnbränsle eller
radioaktivt avfall som åt tillsynen av denna
hantering.

Artikel 21

Tillståndshavarens ansvar

1. Varje fördragsslutande part skall se till
att det primära ansvaret för säkerheten vid
hantering av använt kärnbränsle eller radioak-
tivt avfall vilar på innehavaren av ifrågava-
rande tillstånd, och skall vidta lämpliga
åtgärder för att se till att varje sådan
tillståndshavare axlar sitt ansvar.

2. Om det inte finns någon sådan tillstånds-
havare eller någon annan ansvarig part, vilar
ansvaret på den fördragsslutande parten,
vilken har domsrätt över det använda kärn-
bränslet eller över det radioaktiva avfallet.

Artikel 22

Mänskliga och finansiella resurser

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att se till att

i) den kvalificerade personal som
behövs finns tillgänglig för säker-
hetsanknutna verksamheter under
drifttiden för en anläggning för
hantering av använt kärnbränsle
eller radioaktivt avfall,

ii) tillräckliga finansiella resurser
finns tillgängliga för att stödja
säkerheten vid anläggningar för
hantering av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall under drift-
tiden och nedläggningen,

implementation of the legislative and regu-
latory framework referred to in Article 19,
and provided with adequate authority, com-
petence and financial and human resources to
fulfill its assigned responsibilities.

2. Each Contracting Party, in accordance
with its legislative and regulatory framework,
shall take the appropriate steps to ensure the
effective independence of the regulatory
functions from other functions where organi-
zations are involved in both spent fuel or
radioactive waste management and in their
regulation.

Article 21.

Responsibility of the licence holder

1. Each Contracting Party shall ensure that
prime responsibility for the safety of spent
fuel or radioactive waste management rests
with the holder of the relevant licence and
shall take the appropriate steps to ensure that
each such licence holder meets its responsi-
bility.

2. If there is no such licence holder or other
responsible party, the responsibility rests with
the Contracting Party which has jurisdiction
over the spent fuel or over the radioactive
waste.

Article 22.

Human and financial resources

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that:

(i) qualified staff are available as
needed for safety-related activ-
ities during the operating lifetime
of a spent fuel and a radioactive
waste management facility;

(ii) adequate financial resources are
available to support the safety of
facilities for spent fuel and radio-
active waste management during
their operating lifetime and for
decommissioning;
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iii) ombesörja finansiella åtgärder vil-
ka kommer att möjliggöra att
föreskrivna kontroller och bevak-
ningsåtgärder fortlöper i lämplig
omfattning under den tidsrymd
som bedöms nödvändig efter för-
slutning av en slutförvarsanlägg-
ning.

Artikel 23

Kvalitetssäkring

Varje fördragsslutande part skall vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
lämpliga program för kvalitetssäkring avseen-
de säkerheten vid hantering av använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall upprättas och
genomförs.

Artikel 24

Strålskydd under drift

1. Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att under drifttiden för
en anläggning för hantering av använt kärn-
bränsle eller radioaktivt avfall säkerställa att

i) de stråldoser som personal och
allmänhet utsätts för och som
orsakas av anläggningen begrän-
sas så långt detta rimligen kan
göras, med hänsyn tagen till eko-
nomiska och samhälleliga fakto-
rer,

ii) ingen individ, under normala för-
hållanden, skall utsättas för strål-
doser som överskrider föreskrivna
nationella dosgränser vilka tar
vederbörlig hänsyn till internatio-
nellt godtagna standarder för
strålskydd, och

iii) åtgärder vidtas för att förhindra
oplanerade och okontrollerade ut-
släpp av radioaktiva ämnen i
miljön.

2. Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att utsläpp
skall begränsas

i) för att stråldoser skall begränsas
så långt det rimligen är möjligt,

(iii) financial provision is made which
will enable the appropriate insti-
tutional controls and monitoring
arrangements to be continued for
the period deemed necessary fol-
lowing the closure of a disposal
facility.

Article 23.

Quality assurance

Each Contracting Party shall take the
necessary steps to ensure that appropriate
quality assurance programmes concerning the
safety of spent fuel and radioactive waste
management are established and imple-
mented.

Article 24.

Operational radiation protection

1. Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that during the
operating lifetime of a spent fuel or radio-
active waste management facility:

(i) the radiation exposure of the
workers and the public caused by
the facility shall be kept as low as
reasonably achievable, economic
and social factors being taken into
account;

(ii) no individual shall be exposed, in
normal situations, to radiation
doses which exceed national pre-
scriptions for dose limitation
which have due regard to inter-
nationally endorsed standards on
radiation protection; and

(iii) measures are taken to prevent
unplanned and uncontrolled re-
leases of radioactive materials
into the environment.

2. Each Contracting Party shall take ap-
propriate steps to ensure that discharges shall
be limited:

(i) to keep exposure to radiation as
low as reasonably achievable,
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med hänsyn tagen till ekonomiska
och samhälleliga faktorer, och

ii) så att ingen individ, under nor-
mala förhållanden, skall utsättas
för stråldoser som överskrider
föreskrivna nationella dosgränser,
vilka tar vederbörlig hänsyn till
internationellt godtagna standar-
der för strålskydd.

3. Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att, under drifttiden för
en kärnteknisk anläggning som står under
föreskriven tillsyn säkerställa att det, för det
fall det sker ett oplanerat eller okontrollerat
utsläpp av radioaktiva ämnen till omgiv-
ningen, vidtas lämpliga avhjälpande åtgärder
i syfte att kontrollera utsläppet och att lindra
dess följder.

Artikel 25

Olycksberedskap

1. Varje fördragsslutande part skall säker-
ställa att det, före och under drift av en
anläggning för använt kärnbränsle eller ra-
dioaktivt avfall, finns lämpliga planer för
olycksberedskap inom och, om nödvändigt,
utanför anläggningsområdet. Sådana planer
för olycksberedskap bör prövas med lämpliga
tidsmellanrum.

2. Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att upprätta och pröva
planer för olycksberedskap inom sitt territo-
rium i den utsträckning som parten sannolikt
kommer att påverkas i händelse av ett nödläge
med strålning vid en anläggning för använt
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i grann-
skapet av dess territorium.

Artikel 26

Nedläggning

Varje fördragsslutande part skall vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerhe-
ten vid nedläggning av en kärnteknisk an-
läggning. Sådana åtgärder skall säkerställa att

i) kvalificerad personal och tillräck-
liga finansiella resurser finns till-
gängliga,

economic and social factors being
taken into account; and

(ii) so that no individual shall be
exposed, in normal situations, to
radiation doses which exceed na-
tional prescriptions for dose limi-
tation which have due regard to
internationally endorsed standards
on radiation protection.

3. Each Contracting Party shall take ap-
propriate steps to ensure that during the
operating lifetime of a regulated nuclear
facility, in the event that an unplanned or
uncontrolled release of radioactive materials
into the environment occurs, appropriate
corrective measures are implemented to con-
trol the release and mitigate its effects.

Article 25.

Emergency preparedness

1. Each Contracting Party shall ensure that
before and during operation of a spent fuel or
radioactive waste management facility there
are appropriate on-site and, if necessary,
off-site emergency plans. Such emergency
plans should be tested at an appropriate
frequency.

2. Each Contracting Party shall take the
appropriate steps for the preparation and
testing of emergency plans for its territory
insofar as it is likely to be affected in the
event of a radiological emergency at a spent
fuel or radioactive waste management facility
in the vicinity of its territory.

Article 26.

Decommissioning

Each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure the safety of
decommissioning of a nuclear facility. Such
steps shall ensure that:

(i) qualified staff and adequate fi-
nancial resources are available;

444 Nr 36



ii) bestämmelserna i artikel 24 av-
seende strålskydd under drift, till-
sammans med såväl kontrollerade
som okontrollerade och oplanera-
de utsläpp tillämpas,

iii) bestämmelserna i artikel 25 av-
seende olycksberedskap tilläm-
pas, och

iv) handlingar med information som
är viktig för en nedläggning be-
varas.

KAPITEL 5

DIVERSE BESTÄMMELSER

Artikel 27

Gränsöverskridande transport

1. Varje fördragsslutande part som är
delaktig i en gränsöverskridande transport
skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa
att en sådan transport företas på ett sätt som
överensstämmer med bestämmelserna i denna
konvention och med tillämpliga bindande
internationella rättsakter.

Därvid
i) skall en fördragsslutande part som

är en avsändarstat vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa att en
gränsöverskridande transport är
godkänd och äger rum endast om
mottagarstaten i förväg underrät-
tats och givit sitt samtycke,

ii) skall en gränsöverskridande trans-
port genom transitstater vara fö-
remål för de internationella skyl-
digheter som är tillämpliga för de
specifika transportformer som an-
vänds,

iii) skall en fördragsslutande part som
är en mottagarstat godkänna en
gränsöverskridande transport en-
dast om den har de administrativa
och tekniska förutsättningar, såväl
som den tillsynsstruktur, som be-
hövs för att kunna hantera använt
kärnbränsle eller radioaktivt av-
fall på ett sätt som är i överens-
stämmelse med denna konven-
tion,

(ii) the provisions of Article 24 with
respect to operational radiation
protection, discharges and un-
planned and uncontrolled releases
are applied;

(iii) the provisions of Article 25 with
respect to emergency prepared-
ness are applied; and

(iv) records of information important
to decommissioning are kept.

CHAPTER 5

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 27.

Transboundary movement

1. Each Contracting Party involved in
transboundary movement shall take the ap-
propriate steps to ensure that such movement
is undertaken in a manner consistent with the
provisions of this Convention and relevant
binding international instruments.

In so doing:
(i) a Contracting Party which is a

State of origin shall take the
appropriate steps to ensure that
transboundary movement is au-
thorized and takes place only with
the prior notification and consent
of the State of destination;

(ii) transboundary movement through
States of transit shall be subject to
those international obligations
which are relevant to the particu-
lar modes of transport utilized;

(iii) a Contracting Party which is a
State of destination shall consent
to a transboundary movement
only if it has the administrative
and technical capacity, as well as
the regulatory structure, needed to
manage the spent fuel or the
radioactive waste in a manner
consistent with this Convention;
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iv) skall en fördragsslutande part som
är en avsändarstat godkänna en
gränsöverskridande transport en-
dast om den kan förvissa sig om,
i enlighet med mottagarstatens
samtycke, att kraven i punkt iii) är
uppfyllda innan den gränsöver-
skridande transporten påbörjas,

v) skall en fördragsslutande part som
är en avsändarstat vidta lämpliga
åtgärder för att tillåta återinförsel
till sitt territorium om en gräns-
överskridande transport inte full-
följs, eller inte kan fullföljas, i
överensstämmelse med denna ar-
tikel, såvida inte ett alternativt
säkert förfarande kan åstadkom-
mas.

2. En fördragsslutande part skall inte ge
tillstånd till en transport av sitt använda
kärnbränsle eller radioaktiva avfall för lagring
eller slutförvaring till en destination som
ligger söder om latitud 60 grader syd.

3. Ingenting i denna konvention utesluter
eller påverkar

i) utövandet, med fartyg och flyg-
plan från alla stater, av rättigheter
och friheter till sjö-, flod- och
luftfart enligt internationell rätt,

ii) rätten för en fördragsslutande
part, till vilken radioaktivt avfall
exporteras för att bearbetas, att
återsända eller att sörja för åter-
sändandet av det radioaktiva av-
fallet och andra produkter efter
behandling till avsändarstaten,

iii) rätten för en fördragsslutande part
att exportera sitt använda kärn-
bränsle för upparbetning,

iv) rätten för en fördragsslutande
part, till vilken använt kärnbränsle
exporteras för att upparbetas, att
återsända eller att sörja för åter-
sändandet av radioaktivt avfall
och andra produkter som härrör
från upparbetningsåtgärder till av-
sändarstaten.

(iv) a Contracting Party which is a
State of origin shall authorize a
transboundary movement only if
it can satisfy itself in accordance
with the consent of the State of
destination that the requirements
of subparagraph (iii) are met prior
to transboundary movement;

(v) a Contracting Party which is a
State of origin shall take the
appropriate steps to permit re-
entry into its territory, if a trans-
boundary movement is not or
cannot be completed in conform-
ity with this Article, unless an
alternative safe arrangement can
be made.

2. A Contracting Party shall not licence the
shipment of its spent fuel or radioactive waste
to a destination south of latitude 60 degrees
South for storage or disposal.

3. Nothing in this Convention prejudices or
affects:

(i) the exercise, by ships and aircraft
of all States, of maritime, river
and air navigation rights and
freedoms, as provided for in in-
ternational law;

(ii) rights of a Contracting Party to
which radioactive waste is ex-
ported for processing to return, or
provide for the return of, the
radioactive waste and other prod-
ucts after treatment to the State of
origin;

(iii) the right of a Contracting Party to
export its spent fuel for repro-
cessing;

(iv) rights of a Contracting Party to
which spent fuel is exported for
reprocessing to return, or provide
for the return of, radioactive waste
and other products resulting from
reprocessing operations to the
State of origin.
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Artikel 28

Kasserade slutna strålkällor

1. Varje fördragsslutande part skall, inom
ramen för sin nationella lagstiftning, vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att inne-
hav, omladdning eller slutförvaring av kas-
serade slutna strålkällor sker på ett säkert sätt.

2. En fördragsslutande part skall tillåta
återinförsel till sitt territorium av kasserade
slutna strålkällor om parten, inom ramen för
sin nationella lagstiftning har godtagit att
dessa skall återsändas till en tillverkare som
är behörig att ta emot och inneha de kasserade
slutna strålkällorna.

KAPITEL 6

MÖTEN MELLAN DE FÖRDRAGS-
SLUTANDE PARTERNA

Artikel 29

Förberedande möte

1. Ett förberedande möte mellan de för-
dragsslutande parterna skall hållas senast sex
månader efter den dag då denna konvention
träder i kraft.

2. Vid detta förberedande möte skall de
fördragsslutande parterna

i) bestämma datum för det första
granskningsmötet som refereras
till i artikel 30. Detta gransknings-
möte skall hållas så snart som
möjligt, dock senast trettio måna-
der efter den dag då denna kon-
vention träder i kraft,

ii) utarbeta och enhälligt anta arbet-
sordning och finansiella bestäm-
melser,

iii) särskilt och i överensstämmelse
med arbetsordningen fastställa,

a) riktlinjer angående utformningen av de
nationella rapporter som skall ges in enligt
artikel 32,

b) ett datum för ingivande av sådana
rapporter,

c) tillvägagångssättet för granskning av
sådana rapporter.

Article 28.

Disused sealed sources

1. Each Contracting Party shall, in the
framework of its national law, take the
appropriate steps to ensure that the posses-
sion, remanufacturing or disposal of disused
sealed sources takes place in a safe manner.

2. A Contracting Party shall allow for
reentry into its territory of disused sealed
sources if, in the framework of its national
law, it has accepted that they be returned to
a manufacturer qualified to receive and
possess the disused sealed sources.

CHAPTER 6

MEETINGS OF THE CONTRACTING
PARTIES

Article 29.

Preparatory meeting

1. A preparatory meeting of the Contract-
ing Parties shall be held not later than six
months after the date of entry into force of
this Convention.

2. At this meeting, the Contracting Parties
shall:

(i) determine the date for the first
review meeting as referred to in
Article 30. This review meeting
shall be held as soon as possible,
but not later than thirty months
after the date of entry into force
of this Convention;

(ii) prepare and adopt by consensus
Rules of Procedure and Financial
Rules;

(iii) establish in particular and in
accordance with the Rules of
Procedure:

(a) guidelines regarding the form and
structure of the national reports to be sub-
mitted pursuant to Article 32;

(b) a date for the submission of such
reports;

(c) the process for reviewing such reports.
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3. Varje stat eller regional organisation av
förenande eller annan natur som ratificerar,
antar, godkänner, ansluter sig till eller be-
kräftar denna konvention, och för vilken
konventionen ännu inte är i kraft kan närvara
vid det förberedande mötet som om den vore
en part till denna konvention.

Artikel 30

Granskningsmöten

1. De fördragsslutande parterna skall hålla
möten för att granska de rapporter som givits
in enligt Artikel 32.

2. Vid varje granskningsmöte

i) skall de fördragsslutande parterna
bestämma datum för närmast på-
följande möte, dock skall tiden
mellan granskningsmötena inte
överstiga tre år,

ii) kan de fördragsslutande parterna
se över de bestämmelser, som
upprättats enligt artikel 29.2 och
anta ändringar genom enhälligt
beslut såvida annat inte följer av
arbetsordningen. De kan även
ändra arbetsordningen och de fi-
nansiella bestämmelserna genom
enhälligt beslut.

3. Varje fördragsslutande part skall vid
varje granskningsmöte ha rimlig möjlighet att
diskutera de rapporter som givits in av andra
fördragsslutande parter och att begära klar-
göranden i fråga om sådana rapporter.

Artikel 31

Extra möten

Ett extra möte med de fördragsslutande
parterna skall hållas

i) om det överenskoms av en ma-
joritet av de fördragsslutande par-
ter som är närvarande och röstar
vid ett möte, eller

ii) på en fördragsslutande parts
skriftliga begäran, vilken inom
sex månader från det denna be-

3. Any State or regional organization of an
integration or other nature which ratifies,
accepts, approves, accedes to or confirms this
Convention and for which the Convention is
not yet in force, may attend the preparatory
meeting as if it were a Party to this
Convention.

Article 30.

Review meetings

1. The Contracting Parties shall hold
meetings for the purpose of reviewing the
reports submitted pursuant to Article 32.

2. At each review meeting the Contracting
Parties:

(i) shall determine the date for the
next such meeting, the interval
between review meetings not ex-
ceeding three years;

(ii) may review the arrangements es-
tablished pursuant to paragraph 2
of Article 29, and adopt revisions
by consensus unless otherwise
provided for in the Rules of
Procedure. They may also amend
the Rules of Procedure and Fi-
nancial Rules by consensus.

3. At each review meeting each Contract-
ing Party shall have a reasonable opportunity
to discuss the reports submitted by other
Contracting Parties and to seek clarification
of such reports.

Article 31.

Extraordinary meetings

An extraordinary meeting of the Contract-
ing Parties shall be held:

(i) if so agreed by a majority of the
Contracting Parties present and
voting at a meeting; or

(ii) at the written request of a Con-
tracting Party, within six months
of this request having been com-
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gäran har delgivits de fördrags-
slutande parterna och om vilken
det sekretariat, som avses i artikel
37 mottagit underrättelse att den
biträtts av en majoritet av de
fördragsslutande parterna.

Artikel 32

Rapportering

1. I överensstämmelse med bestämmelser-
na i artikel 30 skall varje fördragsslutande
part ge in en nationell rapport till varje
granskningsmöte mellan de fördragsslutande
parterna. Denna rapport skall behandla de
åtgärder som har vidtagits för att fullgöra var
och en av åtagandena i konventionen. För
varje fördragsslutande part skall rapporten
också behandla dess

i) handlingslinje för hantering av
använt kärnbränsle,

ii) förfaranden vid hantering av an-
vänt kärnbränsle,

iii) handlingslinje för hantering av
radioaktivt avfall,

iv) förfaranden vid hantering av ra-
dioaktivt avfall,

v) använda kriterier för att definiera
och typindela radioaktivt avfall.

2. Denna rapport skall också innehålla
i) en lista över de anläggningar för

hantering av använt kärnbränsle
som omfattas av denna konven-
tion, innefattande deras förlägg-
ning, huvudsyfte och väsentliga
egenskaper,

ii) en inventarieförteckning över an-
vänt kärnbränsle som omfattas av
denna konvention och som lagras,
samt över det använda kärnbräns-
le som är slutförvarat. Denna
förteckning skall innehålla en be-
skrivning av materialet, och i mån
av tillgänglighet, ge information
om dess massa och dess totala
aktivitetsinnehåll,

iii) en lista över de anläggningar för
hantering av radioaktivt avfall
som omfattas av denna konven-
tion, innefattande förläggning, hu-

municated to the Contracting Par-
ties and notification having been
received by the secretariat re-
ferred to in Article 37 that the
request has been supported by a
majority of the Contracting Par-
ties.

Article 32.

Reporting

1. In accordance with the provisions of
Article 30, each Contracting Party shall
submit a national report to each review
meeting of Contracting Parties. This report
shall address the measures taken to implement
each of the obligations of the Convention. For
each Contracting Party the report shall also
address its:

(i) spent fuel management policy;

(ii) spent fuel management practices;

(iii) radioactive waste management
policy;

(iv) radioactive waste management
practices;

(v) criteria used to define and cat-
egorize radioactive waste.

2. This report shall also include:
(i) a list of the spent fuel manage-

ment facilities subject to this
Convention, their location, main
purpose and essential features;

(ii) an inventory of spent fuel that is
subject to this Convention and
that is being held in storage and
of that which has been disposed
of. This inventory shall contain a
description of the material and, if
available, give information on its
mass and its total activity;

(iii) a list of the radioactive waste
management facilities subject to
this Convention, their location,
main purpose and essential fea-
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vudsyfte och väsentliga egenska-
per,

iv) en inventarieförteckning över ra-
dioaktivt avfall som omfattas av
denna konvention, och som
a) lagras i anläggningar för han-
tering av radioaktivt avfall och
anläggningar ingående i kärn-
bränslekretsloppet,
b) har slutförvarats, eller
c) härrör från tidigare tillämpade
förfaranden.
Denna inventarieförteckning skall
innehålla en beskrivning av ma-
terialet och annan tillämplig och
tillgänglig information, såsom vo-
lym eller massa, aktivitetsinnehåll
och specifika radionuklider.

v) en lista över kärntekniska anlägg-
ningar vilka håller på att läggas
ned och läget för nedläggningsar-
betet vid dessa anläggningar.

Artikel 33

Närvaro

1. Varje fördragsslutande part skall närvara
vid möten mellan de fördragsslutande parter-
na och företrädas vid sådana möten av en
delegat, och av ersättare, experter och råd-
givare i den utsträckning som bedöms nöd-
vändigt.

2. De fördragsslutande parterna får, om
enhällighet föreligger, inbjuda sådan mellan-
statlig organisation som har sakkunskap inom
sådana ämnesområden som regleras genom
denna konvention att som observatör närvara
vid ett möte eller under en särskild del av ett
möte. Observatörer skall anmodas att skrift-
ligen i förväg förklara sig beredda att följa
bestämmelserna i artikel 36.

Artikel 34

Sammanfattande rapporter

De fördragsslutande parterna skall enhäl-
ligt anta och göra tillgänglig för allmänheten
en skriftlig handling som behandlar ämnen

tures;

(iv) an inventory of radioactive waste
that is subject to this Convention
that:
(a) is being held in storage at
radioactive waste management
and nuclear fuel cycle facilities;

(b) has been disposed of; or
(c) has resulted from past prac-
tices.
This inventory shall contain a
description of the material and
other appropriate information
available, such as volume or
mass, activity and specific radio
nuclides;

(v) a list of nuclear facilities in the
process of being decommissioned
and the status of decommission-
ing activities at those facilities.

Article 33.

Attendance

1. Each Contracting Party shall attend
meetings of the Contracting Parties and be
represented at such meetings by one delegate,
and by such alternates, experts and advisers
as it deems necessary.

2. The Contracting Parties may invite, by
consensus, any intergovernmental organiza-
tion which is competent in respect of matters
governed by this Convention to attend, as an
observer, any meeting, or specific sessions
thereof. Observers shall be required to accept
in writing, and in advance, the provisions of
Article 36.

Article 34.

Summary reports

The Contracting Parties shall adopt, by
consensus, and make available to the public
a document addressing issues discussed and
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som diskuterats och slutsatser som nåtts under
möten mellan de fördragsslutande parterna.

Artikel 35

Språk

1. Språken vid möten mellan de fördrags-
slutande parterna skall vara arabiska, engels-
ka, franska, kinesiska, ryska och spanska,
såvida inte annat bestämts i arbetsordningen.

2. Rapporter som ges in enligt artikel 32
skall avfattas på den ingivande fördragsslu-
tande partens nationella språk eller på ett i
överensstämmelse med arbetsordningen be-
stämt språk. Om rapporten ges in på ett annat
nationellt språk än det sålunda bestämda
språket, skall en översättning av rapporten till
det bestämda språket ombesörjas av den
fördragsslutande parten.

3. Oavsett bestämmelserna i punkt 2 åtar
sig sekretariatet, om ersättning därför lämnas,
översättning av rapporter som ges in på något
annat mötesspråk till det bestämda språket.

Artikel 36

Sekretess

1. Denna konventions bestämmelser skall
inte påverka de fördragsslutande parternas
rättigheter och skyldigheter enligt deras na-
tionella rätt att skydda information från
offentliggörande. För denna artikels syfte
innefattas i ’’information’’ bland annat in-
formation som hänför sig till nationell säker-
het eller till fysiskt skydd av kärnämne,
information som skyddas genom immaterial-
rättsliga rättigheter eller genom industriell
eller kommersiell sekretess, och personliga
uppgifter.

2. När en fördragsslutande part, inom
ramen för denna konvention, lämnar infor-
mation som parten anger som skyddad på sätt
som beskrivs i punkt 1, skall sådan informa-
tion användas endast för de ändamål för vilka
den har lämnats och sekretessen för den skall
iakttas.

3. Med avseende på informationen som
anknyter till använt kärnbränsle eller radioak-

conclusions reached during meetings of the
Contracting Parties.

Article 35.

Languages

1. The languages of meetings of the
Contracting Parties shall be Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish unless
otherwise provided in the Rules of Procedure.

2. Reports submitted pursuant to Article 32
shall be prepared in the national language of
the submitting Contracting Party or in a single
designated language to be agreed in the Rules
of Procedure. Should the report be submitted
in a national language other than the desig-
nated language, a translation of the report into
the designated language shall be provided by
the Contracting Party.

3. Notwithstanding the provisions of para-
graph 2, the secretariat, if compensated, will
assume the translation of reports submitted in
any other language of the meeting into the
designated language.

Article 36.

Confidentiality

1. The provisions of this Convention shall
not affect the rights and obligations of the
Contracting Parties under their laws to protect
information from disclosure. For the purposes
of this article, ’’information’’ includes, inter
alia, information relating to national security
or to the physical protection of nuclear
materials, information protected by intellec-
tual property rights or by industrial or
commercial confidentiality, and personal
data.

2. When, in the context of this Convention,
a Contracting Party provides information
identified by it as protected as described in
paragraph 1, such information shall be used
only for the purposes for which it has been
provided and its confidentiality shall be
respected.

3. With respect to information relating to
spent fuel or radioactive waste falling within
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tivt avfall, som omfattas av denna konvention
med stöd av artikel 3.3, skall bestämmelserna
i denna konvention inte påverka den egna
friheten för den berörda fördragsslutande
parten att besluta

i) om sådan information är hemlig-
stämplad eller på annat sätt kon-
trollerad för att hindra spridning,

ii) om att lämna information, som
refereras till i punkt i) ovan inom
ramen för konventionen, och

iii) vilka sekretessvillkor som är
knutna till sådan information om
den lämnas inom ramen för denna
konvention.

4. Sekretess gäller för innehållet i debat-
terna under granskningen av de fördragsslu-
tande parternas nationella rapporter vid varje
granskningsmöte som hålls enligt artikel 30.

Artikel 37

Sekretariat

1. Internationella atomenergiorganet (ne-
dan benämnt IAEA) skall tillhandahålla sek-
retariat för möten mellan de fördragsslutande
parterna.

2. Sekretariatet skall
i) sammankalla, förbereda och vara

behjälpligt vid de möten mellan
de fördragsslutande parterna som
refereras till i Artiklarna 29, 30
och 31,

ii) tillställa de fördragsslutande par-
terna information som mottagits
eller upprättats i enlighet med
denna konventions bestämmelser.

De kostnader som uppstår för IAEA vid
utförande av de uppgifter som avses i
punkterna i) och ii) ovan skall belasta IAEA
som en del av dess reguljära budget.

3. De fördragsslutande parterna kan, om
enhällighet föreligger, anmoda IAEA att
tillhandahålla andra tjänster till stöd för möten
mellan de fördragsslutande parterna. IAEA
kan tillhandahålla sådana tjänster om de kan
utföras inom dess program och reguljära
budget. Om detta inte skulle vara möjligt, kan

the scope of this Convention by virtue of
paragraph 3 of Article 3, the provisions of this
Convention shall not affect the exclusive
discretion of the Contracting Party concerned
to decide:

(i) whether such information is clas-
sified or otherwise controlled to
preclude release;

(ii) whether to provide information
referred to in sub-paragraph (i)
above in the context of the Con-
vention; and

(iii) what conditions of confidentiality
are attached to such information if
it is provided in the context of this
Convention.

4. The content of the debates during the
reviewing of the national reports at each
review meeting held pursuant to Article 30
shall be confidential.

Article 37.

Secretariat

1. The International Atomic Energy
Agency, (hereinafter referred to as ’’the
Agency’’) shall provide the secretariat for the
meetings of the Contracting Parties.

2. The secretariat shall:
(i) convene, prepare and service the

meetings of the Contracting Par-
ties referred to in Articles 29, 30
and 31;

(ii) transmit to the Contracting Parties
information received or prepared
in accordance with the provisions
of this Convention.

The costs incurred by the Agency in
carrying out the functions referred to in
sub-paragraphs (i) and (ii) above shall be
borne by the Agency as part of its regular
budget.

3. The Contracting Parties may, by con-
sensus, request the Agency to provide other
services in support of meetings of the
Contracting Parties. The Agency may provide
such services if they can be undertaken within
its programme and regular budget. Should
this not be possible, the Agency may provide
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IAEA tillhandahålla sådana tjänster, om fri-
villig finansiering ombesörjs från annat håll.

KAPITEL 7

SLUTBESTÄMMELSER M.M.

Artikel 38

Tvistlösning

I händelse av tvist mellan två eller flera
fördragsslutande parter angående tolkningen
eller tillämpningen av denna konvention skall
de fördragsslutande parterna samråda inom
ramen för ett möte mellan de fördragsslutande
parterna i syfte att bilägga tvisten. I händelse
av att samråden visar sig ofruktbara, kan
hänvändelse ske till regler om medling,
förlikning eller skiljeförfarande i internatio-
nell rätt, innefattande gängse regler och
förfaranden inom IAEA.

Artikel 39

Undertecknande, ratifikation, antagande,
godkännande, anslutning

1. Denna konvention skall vara öppen för
undertecknande av samtliga stater vid IAEA:s
huvudkontor i Wien från den 29 september
1997 till dess den träder i kraft.

2. Denna konvention skall ratificeras, antas
eller godkännas av de stater som undertecknat
den.

3. Efter ikraftträdandet skall denna kon-
vention vara öppen för anslutning av alla
stater.

4. i) Denna konvention skall vara öp-
pen för undertecknande, vilket
skall bekräftas, eller anslutning av
regionala organisationer av för-
enande eller annan natur under
förutsättning att en sådan organi-
sation består av suveräna stater
och är behörig att förhandla om
samt ingå och tillämpa internatio-
nella överenskommelser i frågor
som täcks av denna konvention.

such services if voluntary funding is provided
from another source.

CHAPTER 7

FINAL CLAUSES AND OTHER
PROVISIONS

Article 38.

Resolution of disagreements

In the event of a disagreement between two
or more Contracting Parties concerning the
interpretation or application of this Conven-
tion, the Contracting Parties shall consult
within the framework of a meeting of the
Contracting Parties with a view to resolving
the disagreement. In the event that the
consultations prove unproductive, recourse
can be made to the mediation, conciliation
and arbitration mechanisms provided for in
international law, including the rules and
practices prevailing within the IAEA.

Article 39.

Signature, ratification, acceptance, approval,
accession

1. This Convention shall be open for
signature by all States at the Headquarters of
the Agency in Vienna from 29 September
1997 until its entry into force.

2. This Convention is subject to ratifica-
tion, acceptance or approval by the signatory
States.

3. After its entry into force, this Convention
shall be open for accession by all States.

4. (i) This Convention shall be open for
signature subject to confirmation,
or accession by regional organ-
izations of an integration or other
nature, provided that any such
organization is constituted by sov-
ereign States and has competence
in respect of the negotiation,
conclusion and application of in-
ternational agreements in matters
covered by this Convention.
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ii) Sådana organisationer skall i de
frågor som ligger inom deras
behörighet på egen hand utöva de
rättigheter och fullgöra de skyl-
digheter som denna konvention
förelägger de fördragsslutande
staterna.

iii) När en sådan organisation blir
part i denna konvention skall den
tillställa den depositarie som av-
ses i artikel 43 en förklaring som
anger dess medlemsstater, vilka
artiklar i denna konvention som är
tillämpliga på den och omfatt-
ningen av dess behörighet inom
det område som täcks av dess
artiklar.

iv) En sådan organisation skall inte
förfoga över någon röst utöver de
röster som dess medlemsstater
förfogar över.

5. Ratifikations-, antagande-, godkännan-
de-, anslutnings- eller bekräftelseinstrument
skall deponeras hos depositarien.

Artikel 40

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den
nittionde dagen efter dagen för deponeringen
hos depositarien av det tjugofemte ratifika-
tions-, antagande- eller godkännandeinstru-
mentet inbegripet instrumentet från femton
stater som var och en har en idrifttagen
kärnkraftsreaktor.

2. För varje stat eller regional organisation
av förenande eller annan natur som ratificerar,
antar, godkänner, ansluter sig till eller be-
kräftar denna konvention efter dagen för
deponeringen av det sista instrument som
behövs för att uppfylla villkoren enligt punkt
1, träder denna konvention i kraft den
nittionde dagen efter dagen för deponeringen
hos depositarien av vederbörliga instrument
från en sådan stat eller organisation.

Artikel 41

Ändringar i konventionen

1. En fördragsslutande part kan föreslå en

(ii) In matters within their compet-
ence, such organizations shall, on
their own behalf, exercise the
rights and fulfil the responsibil-
ities which this Convention at-
tributes to States Parties.

(iii) When becoming party to this
Convention, such an organization
shall communicate to the Depos-
itary referred to in Article 43, a
declaration indicating which
States are members thereof,
which Articles of this Convention
apply to it, and the extent of its
competence in the field covered
by those articles.

(iv) Such an organization shall not
hold any vote additional to those
of its Member States.

5. Instruments of ratification, acceptance,
approval, accession or confirmation shall be
deposited with the Depositary.

Article 40.

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on
the ninetieth day after the date of deposit with
the Depositary of the twenty-fifth instrument
of ratification, acceptance or approval, in-
cluding the instruments of fifteen States each
having an operational nuclear power plant.

2. For each State or regional organization
of an integration or other nature which
ratifies, accepts, approves, accedes to or
confirms this Convention after the date of
deposit of the last instrument required to
satisfy the conditions set forth in paragraph 1,
this Convention shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit with the
Depositary of the appropriate instrument by
such a State or organization.

Article 41.

Amendments to the Convention

1. Any Contracting Party may propose an
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ändring i denna konvention. Föreslagna änd-
ringar skall övervägas vid ett gransknings-
möte eller vid ett extra möte.

2. Texten till en föreslagen ändring och
skälen för den skall tillställas depositarien,
som skall delge de fördragsslutande parterna
förslaget minst nittio dagar före det möte inför
vilket det har givits in för övervägande.
Depositarien skall till de fördragsslutande
parterna överlämna de kommentarer till så-
dant förslag som han tagit emot.

3. De fördragsslutande parterna skall, efter
att ha övervägt den föreslagna ändringen,
avgöra huruvida de enhälligt vill anta den,
eller, om enhällighet inte föreligger, de vill
hänskjuta den till en diplomatkonferens. Ett
beslut att hänskjuta en föreslagen ändring till
en diplomatkonferens kräver två tredjedels
röstmajoritet av de fördragsslutande parter
vilka är närvarande och röstar på mötet under
förutsättning att minst hälften av de fördrags-
slutande parterna är närvarande vid tidpunk-
ten för omröstningen.

4. Diplomatkonferensen skall för att över-
väga och anta ändringar i denna konvention
sammankallas av depositarien och hållas
senast ett år efter vederbörligt beslut fattat i
enlighet med punkt 3 i denna artikel. Diplo-
matkonferensen skall sträva efter att se till att
ändringar antas enhälligt. Om detta inte skulle
vara möjligt, skall ändringar antas med två
tredjedels majoritet av samtliga fördragsslu-
tande parter.

5. Ändringar i denna konvention, som
antagits enligt punkt 3 och 4 ovan, skall
ratificeras, antas, godkännas eller bekräftas av
de fördragsslutande parterna och träda i kraft
för de fördragsslutande parter, som har
ratificerat, antagit, godkänt eller bekräftat
dem, den nittionde dagen efter depositariens
mottagande av vederbörliga instrument från
minst två tredjedelar av de fördragsslutande
parterna. För en fördragsslutande part som
därefter ratificerar, antar, godkänner eller
bekräftar sagda ändringar, träder ändringarna
i kraft den nittionde dagen efter det att den
fördragsslutande parten har deponerat veder-
börligt instrument.

amendment to this Convention. Proposed
amendments shall be considered at a review
meeting or at an extraordinary meeting.

2. The text of any proposed amendment
and the reasons for it shall be provided to the
Depositary who shall communicate the pro-
posal to the Contracting Parties at least ninety
days before the meeting for which it is
submitted for consideration. Any comments
received on such a proposal shall be circu-
lated by the Depositary to the Contracting
Parties.

3. The Contracting Parties shall decide
after consideration of the proposed amend-
ment whether to adopt it by consensus, or, in
the absence of consensus, to submit it to a
Diplomatic Conference. A decision to submit
a proposed amendment to a Diplomatic
Conference shall require a two-thirds majority
vote of the Contracting Parties present and
voting at the meeting, provided that at least
one half of the Contracting Parties are present
at the time of voting.

4. The Diplomatic Conference to consider
and adopt amendments to this Convention
shall be convened by the Depositary and held
no later than one year after the appropriate
decision taken in accordance with paragraph
3 of this article. The Diplomatic Conference
shall make every effort to ensure amendments
are adopted by consensus. Should this not be
possible, amendments shall be adopted with
a two-thirds majority of all Contracting
Parties.

5. Amendments to this Convention adopted
pursuant to paragraphs 3 and 4 above shall be
subject to ratification, acceptance, approval,
or confirmation by the Contracting Parties
and shall enter into force for those Contract-
ing Parties which have ratified, accepted,
approved or confirmed them on the ninetieth
day after the receipt by the Depositary of the
relevant instruments of at least two thirds of
the Contracting Parties. For a Contracting
Party which subsequently ratifies, accepts,
approves or confirms the said amendments,
the amendments will enter into force on the
ninetieth day after that Contracting Party has
deposited its relevant instrument.
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Artikel 42

Uppsägning

1. En fördragsslutande part får säga upp
denna konvention genom skriftlig notifikation
till depositarien.

2. Uppsägningen träder i kraft ett år efter
den dag då depositarien mottog notifikationen
eller vid en sådan senare tidpunkt som
angivits i notifikationen.

Artikel 43

Depositarie

1. IAEA:s generaldirektör skall vara de-
positarie för denna konvention.

2. Depositarien skall underrätta de för-
dragsslutande parterna om

i) undertecknande av denna konven-
tion och deponering av ratifika-
tions-, antagande-, godkännande,
anslutnings- eller bekräftelsein-
strument i enlighet med artikel 39,

ii) dagen då konventionen träder i
kraft i enlighet med artikel 40,

iii) notifikationer om uppsägning av
konventionen och dagen för des-
sa, vilka gjorts i enlighet med
artikel 42,

iv) de föreslagna ändringarna i denna
konvention som givits in av de
fördragsslutande parterna, de änd-
ringar som antagits av vederbö-
rande diplomatkonferens eller av
möte mellan de fördragsslutande
parterna samt dagen för ikraftträ-
dandet av sagda ändringar i en-
lighet med artikel 41.

Artikel 44

Autentiska texter

Originalet till denna konvention, av vilken
de arabiska, engelska, franska, kinesiska,
ryska och spanska texterna är lika giltiga,
skall deponeras hos depositarien, som skall

Article 42.

Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce
this Convention by written notification to the
Depositary.

2. Denunciation shall take effect one year
following the date of the receipt of the
notification by the Depositary, or on such
later date as may be specified in the
notification.

Article 43.

Depositary

1. The Director General of the Agency
shall be the Depositary of this Convention.

2. The Depositary shall inform the Con-
tracting Parties of:

(i) the signature of this Convention
and of the deposit of instruments
of ratification, acceptance, ap-
proval, accession or confirmation
in accordance with Article 39;

(ii) the date on which the Convention
enters into force, in accordance
with Article 40;

(iii) the notifications of denunciation
of the Convention and the date
thereof, made in accordance with
Article 42;

(iv) the proposed amendments to this
Convention submitted by Con-
tracting Parties, the amendments
adopted by the relevant Diplo-
matic Conference or by the meet-
ing of the Contracting Parties, and
the date of entry into force of the
said amendments, in accordance
with Article 41.

Article 44.

Authentic texts

The original of this Convention of which
the Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts are equally authentic, shall
be deposited with the Depositary, who shall
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sända bestyrkta kopior därav till de fördrags-
slutande parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, under-
tecknat denna konvention.

Utfärdad i Wien den 5 september 1997.

send certified copies thereof to the Contract-
ing Parties.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDER-
SIGNED, BEING DULY AUTHORIZED
TO THAT EFFECT, HAVE SIGNED THIS
CONVENTION.

Done at Vienna on the fifth day of
September, one thousand nine hundred and
ninety-seven.
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(Finlands författningssamlings nr 501/2001)

Utrikesministeriets förordning

Nr 37

om befrielse från viseringsplikt för rumänska medborgare med diplomat- eller tjänstepass

Given i Helsingfors den 12 juni 2001

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 b § lagen den 30 mars
1922 om statsrådet (78/1922), sådan den lyder ändrad i lag 540/2000, och 15 § reglementet
för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995):

1 §
Rumänska medborgare som innehar ett

diplomat- eller tjänstepass utfärdat av behö-
riga rumänska myndigheter befrias från vi-
seringsplikt i Finland.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 15 juni

2001.

Helsingfors den 12 juni 2001

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Utrikesråd Marcus Laurent
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 38

om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping

Givet i Helsingfors den 14 juni 2001

Utrikesministeriet meddelar att ändringar-
na av bilagan till konventionen mot doping
(FördrS 23/1990) antagna den 30-31 mars
2000 är i kraft från den 31 mars 2000.

Ändringarna av bilagan hålls framlagda för
allmänheten och kan erhållas på undervis-
ningsministeriet, som även lämnar uppgifter
om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 14 juni 2001

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningssekreterare Kaija Suvanto
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