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Neuvoston teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 8
Otsikko

Εhdotus: NEUVOSTON ASETUS välineen 
perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää 
apua varten 

Εhdotus: NEUVOSTON ASETUS välineen 
perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää
yhteistyötä varten 

Or. en

Perustelu

Viittaus turvallisuuteen liittyvään apuun (security assistance) näyttää sopimattomalta, koska 
tässä välineessä on vain muutamia operatiivisia artikloja, jotka liittyvät kolmansien maiden 
kanssa harjoitettavaan turvallisuusnäkökohtia (security assistance) koskevaan yhteistyöhön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 9
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)
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– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 
artiklan, 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu neuvoston asetus korvaa merkittävät neuvoston päätökset, joissa viitataan EY:n 
perustamissopimukseen, mukaan luettuina neuvoston päätös 1998/381/(EY, Euratom), 
annettu 5. kesäkuuta 1998, Euroopan yhteisön rahoitusosuudesta Euroopan jälleenrakennus-
ja kehityspankille Tšernobylin reaktorisuojarahastoa varten, ja neuvoston päätös 
2001/824/(EY, Euratom), annettu 16. marraskuuta 2001, Euroopan yhteisön toisesta 
rahoitusosuudesta Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille Tšernobylin 
reaktorisuojarahastoa varten. Myös äskettäin käsitelty ehdotus neuvoston päätökseksi 
(2006/0102/CNS), joka koskee varojen myöntämistä Tšernobylin reaktorisuojarahastoa 
varten vuonna 2007, perustuu EY:n ja Euratomin perustamissopimuksiin.

Ei ole mitään syytä, jonka vuoksi tämän uuden välineen oikeusperusta olisi rajoitettava vain 
Euratomin perustamissopimukseen, koska ehdotus koskee kolmannessa maassa sijaitsevien 
ydinvoimaloiden turvallisuusnäkökohtia. Sitä, että Euroopan parlamentin toimivaltaa 
rajoitetaan viittaamalla vain Euratomin perustamissopimukseen, ei voida hyväksyä. EY:n 
perustamissopimuksen 308 artikla on sopusoinnussa Euratomin perustamissopimuksen 203 
artiklan kanssa, ja näin ollen myös ensiksi mainitun on toimittava tämän ehdotuksen 
oikeusperustana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 10
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden
maailmanlaajuisen tärkeyden. Jotta olisi 
mahdollista saavuttaa 
perustamissopimuksen tavoite saada 
aikaan tarvittavat turvallisuusolosuhteet
väestön elämää ja terveyttä vaarantavien 
tekijöiden poistamiseksi, Euroopan 
atomienergiayhteisön (jäljempänä 'yhteisö') 
olisi voitava tukea ydinturvallisuutta
kolmansissa maissa. 

(2) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinkatastrofin 
dramaattiset maailmanlaajuiset seuraukset 
taloudelle, ympäristölle, yhteiskunnalle ja 
terveydelle. Jotta olisi mahdollista vähentää 
väestön elämään ja terveyteen kohdistuvia 
riskejä, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
atomienergiayhteisön (jäljempänä 'yhteisö') 
olisi voitava tukea olemassa olevien 
vaarallisten ja saastuttavien ydinlaitosten 
turvallista sulkemista kolmansissa maissa

Or. en
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Perustelu

On tärkeää korostaa vuoden 1986 Tšernobylin katastrofin traagista luonnetta, minkä pitäisi 
edistää rahoitustoimia, joilla nopeutetaan entisten laitosalueiden kunnostamista ja erittäin 
riskialttiiden ja erityisen saastuttavien ydinlaitosten sulkemista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 11
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Jotta olisi 
mahdollista saavuttaa perustamissopimuksen 
tavoite saada aikaan tarvittavat 
turvallisuusolosuhteet väestön elämää ja 
terveyttä vaarantavien tekijöiden 
poistamiseksi, Euroopan 
atomienergiayhteisön (jäljempänä 'yhteisö') 
olisi voitava tukea ydinturvallisuutta 
kolmansissa maissa.

(2) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Jotta olisi 
mahdollista saavuttaa perustamissopimuksen 
tavoite saada aikaan tarvittavat 
turvallisuusolosuhteet väestön elämää ja 
terveyttä vaarantavien tekijöiden 
poistamiseksi, Euroopan 
atomienergiayhteisön (jäljempänä 'yhteisö') 
olisi voitava tukea ydinturvallisuutta myös 
kolmansissa maissa

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 12
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Vastaava yhteistyösopimus on 
voimassa Yhdysvaltojen energiaministeriön 
(kansallisen ydinturvallisuusviraston) 
kanssa ydinmateriaalivalvonnan tutkimisen 
ja kehittämisen aloilla, asianomaisten 
ohjelmien koordinointi mukaan luettuna, 

Or. en

Perustelu

Yhteisö on jo kauan harjoittanut yhteistyötä Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa 
ydinmateriaalivalvontaa koskevan yhteistyön alalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 13
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yhteisön on erityisesti jatkettava 
pyrkimyksiään tukea ydinturvallisuuden 
edistämistä ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan toteuttamista 
yhteisön ulkopuolisissa maissa käyttäen 
apuna kokemuksia komission ja sen 
toimeksisaajien keskinäisestä kuulemisesta 
ja pohjautuen Tacis- ja Phare-ohjelmista jo 
saatuihin kokemuksiin, myös 
asiaankuuluvien asiantuntijaryhmien 
työskentelyyn, erityisesti ydinalan 
korvausvastuun alalla, ja sen omiin 
ydinmateriaalivalvontatoimiin Euroopan 
unionissa.

(5) Yhteisön on erityisesti jatkettava 
pyrkimyksiään tukea ydinturvallisuuden 
parhaan mahdollisen täytäntöönpanon ja 
toimivan ydinmateriaalivalvonnan 
toteuttamista yhteisön ulkopuolisissa maissa 
käyttäen apuna kokemuksia komission ja sen 
toimeksisaajien keskinäisestä kuulemisesta, 
ja siinä yhteydessä on otettava huomioon 
erityisesti Euroopan 
tilitarkastustuomioistuimen riippumattomat 
tarkastukset, Tacis- ja Phare-ohjelmista jo 
saadut kokemukset ja yhteisön omat
ydinmateriaalivalvontatoimet Euroopan 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Yhteisön varoja on käytettävä tehokkaasti. Tämän uuden välineen mukaisten toimien täytyy 
vaikuttaa todellisella tavalla ydinturvallisuuteen. Mainituissa toimissa on tukeuduttava 
aikaisempiin kokemuksiin ja riippumattomiin arviointeihin. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 1998 ja viimeksi vuonna 2006 
antamat jyrkästi tuomitsevat lausumat Itä-Euroopassa ja Venäjällä toteutetusta 
ydinturvallisuuteen liittyvästä avusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 14
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Kansainvälisten yleissopimusten ja 
sopimusten lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat 
tehneet kahdenvälisiä sopimuksia teknisen 
avun antamisesta.

(7) Kansainvälisten yleissopimusten ja 
sopimusten lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat 
tehneet kahdenvälisiä sopimuksia teknisen 
avun antamisesta. Koordinointia yhteisön 
toimien kanssa on vahvistettava.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi jatkettava tämän alan koordinointiprosessia yhteisön tasolla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 15
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Ydinturvallisuuden teknologisista 
ongelmista 18 päivänä kesäkuuta 1992 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan 
unionin neuvosto "korostaa pitävänsä 
Euroopan ydinturvallisuutta erityisen 
tärkeänä ja näin ollen pyytää jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan erityisesti muiden 
Euroopan maiden ja nimenomaan Keski- ja 
Itä-Euroopan maiden ja entisen 
Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa tehtävän 
yhteisön ydinalan yhteistyön perimmäiseksi 
ja ensisijaiseksi tavoitteeksi sen, että 
kyseisten maiden ydinlaitosten 
turvallisuustasot saatetaan vastaamaan 
yhteisössä noudatettavaa käytäntöä, ja 
helpottamaan yhteisössä jo tunnustettujen 
turvallisuuskriteerien ja -vaatimusten 
täytäntöönpanoa"; taloudellista apua 
annetaan nämä tavoitteet huomioon ottaen, 
myös niissä tapauksissa, joissa tuetaan 
olemassa olevia laitoksia, jotka eivät vielä 
ole toiminnassa.

(8) Ydinturvallisuuden teknologisista 
ongelmista 18 päivänä kesäkuuta 1992 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan 
unionin neuvosto "korostaa pitävänsä 
Euroopan ydinturvallisuutta erityisen 
tärkeänä ja näin ollen pyytää jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan erityisesti muiden 
Euroopan maiden ja nimenomaan Keski- ja 
Itä-Euroopan maiden ja entisen 
Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa tehtävän 
yhteisön ydinalan yhteistyön perimmäiseksi 
ja ensisijaiseksi tavoitteeksi sen, että 
kyseisten maiden ydinlaitosten 
turvallisuustasot saatetaan vastaamaan 
yhteisössä noudatettavaa käytäntöä, ja 
helpottamaan yhteisössä jo tunnustettujen 
turvallisuuskriteerien ja -vaatimusten 
täytäntöönpanoa"; taloudellista apua 
annetaan nämä tavoitteet huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Rahoitusapua ei tule antaa ydinlaitoksille, jotka eivät ole vielä toiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 16
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Ydinturvallisuuden teknologisista 
ongelmista 18 päivänä kesäkuuta 1992 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan 
unionin neuvosto "korostaa pitävänsä 
Euroopan ydinturvallisuutta erityisen 
tärkeänä ja näin ollen pyytää jäsenvaltioita ja 

(8) Ydinturvallisuuden teknologisista 
ongelmista 18 päivänä kesäkuuta 1992 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan 
unionin neuvosto "korostaa pitävänsä 
Euroopan ydinturvallisuutta erityisen 
tärkeänä ja näin ollen pyytää jäsenvaltioita ja 



PE 378.670v01-00 6/20 AM\630786FI.doc

FI

komissiota vahvistamaan erityisesti muiden 
Euroopan maiden ja nimenomaan Keski- ja 
Itä-Euroopan maiden ja entisen 
Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa tehtävän 
yhteisön ydinalan yhteistyön perimmäiseksi 
ja ensisijaiseksi tavoitteeksi sen, että 
kyseisten maiden ydinlaitosten 
turvallisuustasot saatetaan vastaamaan 
yhteisössä noudatettavaa käytäntöä, ja 
helpottamaan yhteisössä jo tunnustettujen 
turvallisuuskriteerien ja -vaatimusten 
täytäntöönpanoa"; taloudellista apua 
annetaan nämä tavoitteet huomioon ottaen, 
myös niissä tapauksissa, joissa tuetaan 
olemassa olevia laitoksia, jotka eivät vielä 
ole toiminnassa.

komissiota vahvistamaan erityisesti muiden 
Euroopan maiden ja nimenomaan Keski- ja 
Itä-Euroopan maiden ja entisen 
Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa tehtävän 
yhteisön ydinalan yhteistyön perimmäiseksi 
ja ensisijaiseksi tavoitteeksi sen, että 
kyseisten maiden ydinlaitosten 
turvallisuustasot saatetaan vastaamaan 
yhteisössä noudatettavaa käytäntöä, ja 
helpottamaan yhteisössä jo tunnustettujen 
turvallisuuskriteerien ja -vaatimusten 
täytäntöönpanoa"; taloudellista apua 
annetaan nämä tavoitteet huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Rahoitusapua ei tule antaa ydinlaitoksille, jotka eivät ole vielä toiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 17
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Neuvosto palautti mieliin 24. 
syyskuuta 1998 myös sen, että "arvioitaessa 
komission lausuntoja Keski- ja Itä-
Euroopan valtioiden jäsenyyshakemuksista 
on ilmennyt, että näiltä valtioilta vaaditaan 
merkittäviä ponnistuksia, jotta ne voivat 
täyttää ympäristösäännöstön vaatimukset ja 
panna mainitun säännöstön tehokkaasti 
täytäntöön, tarvittavan hallinnollisen 
valmiuden rakentaminen mukaan luettuna. 
Neuvosto muistuttaa myös tarpeesta 
parantaa ehdokasvaltioiden 
ydinturvallisuutta sen saattamiseksi 
vastaamaan yhteisön nykyistä teknologista 
tasoa, sääntelytasoa ja operationaalista 
tasoa. Neuvosto muistuttaa myös siitä, että 
ehdokasvaltioiden on kunnioitettava 
kaikkia voimassa olevia ydinturvallisuutta 
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koskevia sitoumuksia".

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden olisi saavutettava sama ydinturvallisuuden taso, jota on vaadittu 
aikaisemmilta ja nykyisiltä Euroopan unionin ehdokasvaltioilta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 18
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

(8 b) Koska nollariskiä ei ole olemassa 
ydinalalla, yhteisön tuki rajoitetaan 
laitoksiin jotka ovat – tai olivat –
toiminnassa tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Rahoitustukea ei pidä antaa ydinlaitoksille, jotka eivät vielä ole toiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 19
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Annettaessa apua kyseessä olevalle 
ydinlaitokselle tavoitteena on suurimman 
mahdollisen vaikutuksen saavuttaminen 
avun välityksellä, poikkeamatta kuitenkaan 
periaatteesta, että vastuun laitoksen 
turvallisuudesta olisi oltava 
toiminnanharjoittajalla ja valtiolla, jonka 
lainkäyttövallan piiriin laitos kuuluu. 

(9) Annettaessa apua kyseessä olevalle 
ydinlaitokselle tavoitteena on suurimman 
mahdollisen vaikutuksen saavuttaminen 
avun välityksellä, poikkeamatta kuitenkaan 
aiheuttamisperiaatteesta sekä siitä, että 
vastuun laitoksen turvallisuudesta, sen 
sulkemisesta ja laitoksen tuottamasta 
jätteestä olisi oltava toiminnanharjoittajalla 
ja valtiolla, jonka lainkäyttövallan piiriin 
laitos kuuluu.

Or. en
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Perustelu

Yhteisön kolmansille maille antama apu ei vapauta kolmansia maita ja niiden operaattoreita 
turvallisuutta ja ympäristöä koskevasta vastuusta. Tämä vastuu koskee laitoksen toiminta-
aikaa kokonaisuudessaan sekä jälkeistä aikaa, mikä tarkoittaa sulkemista, käytöstä 
poistamista ja laitosalueen kunnostusta. (Muutos responsibility - liability ei vaikuta 
suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 20
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Perustamissopimuksessa ei ole muita 
määräyksiä tämän asetuksen antamiseksi 
tarvittavista valtuuksista kuin sen 203 
artikla,

(14) Tämä asetus perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 308 artiklaan ja 
Euratomin perustamissopimuksen 203 
artiklaan,

Or. en

Perustelu

Perustelut samat kuin tarkistuksessa 2 (Harms).

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 21
1 artikla

Yhteisö rahoittaa tukitoimenpiteitä, joilla on 
tarkoitus edistää ydinturvallisuuden, 
säteilysuojelun ja tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen 
korkeaa tasoa yhteisön ulkopuolisissa maissa 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Yhteisö voi rahoittaa tukitoimenpiteitä, joilla 
on tarkoitus edistää tehokasta
täytäntöönpanoa tapauksissa, jotka 
saattavat johtaa ydinturvallisuuden tasoon, 
joka vastaa yhteisön nykyistä teknologista 
tasoa, sääntelytasoa ja operationaalista 
tasoa sekä uusinta tutkimuksellista ja 
teknologista kehitystä, sekä edistää 
säteilysuojelun ja tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen 
korkeaa tasoa yhteisön ulkopuolisissa maissa 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
aiheuttamisperiaatteen soveltamiseen. 

Or. en
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Perustelu

Yhteisön avun olisi johdettava korkeimpaan mahdolliseen turvallisuuden tasoon. Apu ei 
kuitenkaan vapauta kolmansia maita ja niissä toimivia operaattoreita niiden omasta 
ympäristövastuusta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 22
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tämä asetus koskee vain laitoksia, jotka 
ovat tai olivat toiminnassa tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Yhteisön varoja olisi käytettävä vain toiminnassa oleviin ja suljettuihin ydinlaitoksiin. 
Yhteisön varoja ei tule käyttää ydinlaitosten toiminta-ajan pidentämiseen eikä uusien 
ydinlaitosten rakentamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 23
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantokappale

a) toimivan ydinturvallisuuskulttuurin
edistäminen kaikilla tasoilla, erityisesti 
seuraavasti: 

a) tehokkaiden ydinturvallisuustoimien 
käyttöönotto kaikilla tasoilla, erityisesti 
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Yhteisön varat olisi käytettävä todellisten ydinturvallisuustoimien käyttöönottoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog ja Dominique Vlasto

Tarkistus 24
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 2 luetelmakohta
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- paikan päällä toteutettavat ja ulkoisen avun 
ohjelmat,

- paikan päällä toteutettavat ja ulkoisen avun 
ohjelmat, joiden tarkoituksena on parantaa 
toiminnan ja huollon turvallisuutta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 25
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon
turvallisuusnäkökohtien parantaminen
siten, että korkeat turvallisuustasot voidaan 
saavuttaa,

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
turvallisuusnäkökohtien parantamista 
sulkemisen aikana,

Or. en

Perustelu

Yhteisön varojen käyttäminen ydinlaitosten toiminta-ajan pidentämiseen ja uusien 
ydinlaitosten rakentamiseen olisi kiellettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 26
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, 
että korkeat turvallisuustasot voidaan 
saavuttaa,

- toiminnassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, 
että korkeat turvallisuustasot voidaan 
saavuttaa,

Or. de

Perustelu

Yhteisön rahoitusresursseja ei tule käyttää uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen eikä 
rakenteilla olevien ydinlaitosten kapasiteetin laajentamiseen eikä niiden rakennustöiden 
loppuunsaattamiseen. Koska Euroopan unionin ja kolmansien maiden suhteita ollaan 
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enenevässä määrin vapauttamassa, ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset olisi nähtävä 
läheisesti kilpailuun ja kauppaan liittyvinä kysymyksinä. Vapautetuilla markkinoilla asioihin 
puuttuminen on perusteltua vai hyvin erityisissä tapauksissa. Mainittu asioihin puuttuminen 
on määriteltävä tarkasti ja rajattava täsmällisesti. Näin ollen yhteisön varojen käyttäminen 
rakenteen suunnitteluvaiheen tukemiseen olisi torjuttava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze, Edit Herczog ja Alejo Vidal-Quadras

Tarkistus 27
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, 
että korkeat turvallisuustasot voidaan 
saavuttaa,

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen
niiden operaattorien kokemus huomioon 
ottaen siten, että korkeat turvallisuustasot 
voidaan saavuttaa,

Or. fr

Perustelu

Ydinalaa koskevan avun ulottaminen koskemaan operaattoreita oli erityisesti 
ydinturvallisuuden osalta Tacis-ohjelman keskeinen periaate. Tämä periaate toimii taitojen ja 
taitotiedon operaattoreille siirtämisen ehtona tukikelpoisissa maissa, ja Euroopan unionin 
ydinturvallisuuskulttuurin operationaalisen siirtämisen ennakkoehtona. Näin ollen on 
tärkeää, että operaattorit osallistuvat läheisesti tulevan välineen ydinturvallisuutta koskeviin 
toimiin .

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 28
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, 
että korkeat turvallisuustasot voidaan 
saavuttaa,

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan, modernisoinnin ja 
huollon turvallisuusnäkökohtien 
parantaminen siten, että korkeat 
turvallisuustasot voidaan saavuttaa,

Or. sl



PE 378.670v01-00 12/20 AM\630786FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 29
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, 
että korkeat turvallisuustasot voidaan 
saavuttaa,

- olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten 
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, 
että korkeimmat mahdolliset
turvallisuustasot voidaan saavuttaa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 30
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 4 luetelmakohta

- tuki ydinpolttoaine- ja radioaktiivisen 
jätteen turvalliselle kuljetukselle, 
käsittelylle ja loppukäsittelylle, 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vahvistaa aiheuttamisperiaatetta, josta ei tule poiketa tässä asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 31
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 4 luetelmakohta

- tuki ydinpolttoaine- ja radioaktiivisen 
jätteen turvalliselle kuljetukselle, käsittelylle 
ja loppukäsittelylle, 

- tuki käytetyn ydinpolttoaine- ja 
radioaktiivisen jätteen turvalliselle 
kuljetukselle, käsittelylle ja loppukäsittelylle

Or. en

Perustelu

Tämä olisi todettava selkeyden vuoksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 32
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 5 luetelmakohta

- ja strategioiden kehittäminen ja 
täytäntöönpano olemassa olevien laitosten 
käytöstä poistamiseksi ja entisten 
ydinvoimala-alueiden kunnostamiseksi; 

- ja strategioiden kehittäminen ja 
täytäntöönpano entisten ydinvoimala-
alueiden kunnostamiseksi;

Or. en

Perustelu

Poisto on yhdenmukainen saman artiklan johdanto-osan kolmatta kappaletta koskevan 
tarkistuksen kanssa (Harms).

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 33
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) toimivien sääntelypuitteiden, 
menettelyjen ja järjestelmien edistäminen, 
jotta voitaisiin varmistaa riittävä suoja 
radioaktiivisista materiaaleista ja erityisesti 
korkea-aktiivisista radioaktiivisista lähteistä 
johtuvaa ionisoivaa säteilyä vastaan, ja 
kyseisten materiaalien turvallinen 
loppukäsittely; 

b) tehokkaiden toimien käyttöönotto, jotta 
voitaisiin varmistaa paras mahdollinen
suoja radioaktiivisista materiaaleista ja 
erityisesti korkea-aktiivisista 
radioaktiivisista lähteistä johtuvaa ionisoivaa 
säteilyä vastaan;

Or. en

Perustelu

Yhteisön varat olisi käytettävä todellisten ydinturvallisuustoimien käyttöönottoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 34
2 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) tehokkaiden järjestelyjen käyttöönotto 
valmiussuunnittelu-, torjuntavalmius- ja 
torjunta-, pelastuspalvelu- ja 

d) tehokkaiden järjestelyjen käyttöönotto 
onnettomuuksien ehkäisemis-, 
valmiussuunnittelu-, torjuntavalmius- ja 
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kunnostustoimenpiteitä varten; torjunta-, pelastuspalvelu- ja 
kunnostustoimenpiteitä varten:

Or. en

Perustelu

EU:n ydinturvallisuuspolitiikan on oltava täydellisesti sopusoinnussa ydinturvallisuutta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen (1994) kanssa, jonka sopimuspuoliin kuuluu myös 
Euroopan atomienergiayhteisö. Tämän välineen päätavoitteisiin sisältyy sellaisten 
onnettomuuksien ehkäiseminen, jotka aiheuttavat säteilypäästöjä, ja mahdollisten päästöjen 
vaikutusten minimointi. Ydinturvallisuutta koskevien IAEA:n perusperiaatteiden mukaisesti 
onnettomuuksien ehkäiseminen on tärkein tavoite, ja onnettomuuden seurausten 
lieventäminen toiseksi tärkein tavoite. Nämä kaksi tavoitetta olisi kirjattava selkeästi ja 
yksiselitteisesti asetukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 35
2 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) toimenpiteet, joilla edistetään 
kansainvälistä yhteistyötä (myös 
asiaankuuluvissa kansainvälisissä 
organisaatioissa, erityisesti IAEA:ssa) edellä 
mainituilla aloilla, mukaan lukien 
kansainvälisten yleissopimusten ja 
sopimusten täytäntöönpano ja seuranta, 
tietojenvaihto sekä koulutus ja tutkimus. 

e) toimenpiteet, joilla edistetään 
kansainvälistä yhteistyötä (myös 
asiaankuuluvissa kansainvälisissä 
organisaatioissa, erityisesti IAEA:ssa) edellä 
mainituilla aloilla, mukaan lukien 
kansainvälisten yleissopimusten ja 
sopimusten täytäntöönpano ja seuranta, 
tietojenvaihto sekä kouluttaminen ja 
tutkimus

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 36
5 artiklan 2 kohta

2. Toimintaohjelmissa määritellään asetetut 
tavoitteet, toimialat, suunnitellut 
toimenpiteet, odotetut tulokset, 
hallinnointitavat sekä suunnitellun 
rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy 
lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, 
maininta kullekin toimelle varatusta 

2. Toimintaohjelmissa määritellään asetetut 
tavoitteet, toimialat, suunnitellut 
toimenpiteet, odotetut tulokset, 
hallinnointitavat sekä suunnitellun 
rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy 
lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, 
maininta kullekin toimelle varatusta 
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rahamäärästä sekä täytäntöönpanon alustava 
aikataulu. Niihin voidaan tarvittaessa
sisällyttää aiemmasta avusta saadut 
kokemukset. 

rahamäärästä sekä täytäntöönpanon alustava 
aikataulu. Niihin sisällytetään tapauksen 
mukaan aiemmasta avusta saadut 
kokemukset samasta laitoksesta ja/tai 
samalta alueelta.

Or. en

Perustelu

Ohjelman yleisen tehokkuuden lisäämiseksi jokaisessa toimintaohjelmassa on tapauksen 
mukaan viitattava selkeästi aiemmasta avusta saatuun kokemukseen samasta laitoksesta ja/tai 
samalta alueelta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 37
6 artiklan 3 kohta

3. Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset 
ylittävät 10 miljoonaa euroa, komissio 
hyväksyy ne 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen sen 
jälkeen kun kumppanimaata tai alueen 
kumppanimaita on tarvittaessa kuultu.

3. Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset 
ylittävät 1 miljoonaa euroa, komissio 
hyväksyy ne 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen sen 
jälkeen kun kumppanimaata tai alueen 
kumppanimaita on tarvittaessa kuultu.

Or. en

Perustelu

Erityistoimenpiteitä koskevan kuulemismenettelyn yhteydessä enimmäismääräksi on 
määrättävä 1 miljoona euroa. Lisäksi tiettyä aikajaksoa koskevien mahdollisten 
erityistoimenpiteiden lukumäärää on rajoitettava. Parlamentilla olisi oltava oikeus esittää 
erityistoimenpiteitä koskevat omat ehdotuksensa, ja jos neuvosto ja komissio torjuvat 
parlamentin ehdotukset, niiden on perusteltava kantansa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 38
6 artiklan 4 kohta

4. Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset 
ovat enintään 10 miljoonaa euroa, komissio 
ilmoittaa yhden kuukauden kuluessa 
kirjallisesti neuvostolle ja 20 artiklan 
mukaisesti perustetulle komitealle tällaisten 

4. Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset 
ovat enintään 1 miljoonaa euroa, komissio 
ilmoittaa yhden kuukauden kuluessa 
kirjallisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja 20 artiklan mukaisesti 
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toimenpiteiden hyväksymisestä. perustetulle komitealle tällaisten 
toimenpiteiden hyväksymisestä

Or. en

Perustelu

Perustelut samat kuin tarkistuksessa 18 (Harms).

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 39
7 artiklan 1 kohdan 5 luetelmakohta

- Euroopan unionin virastot; - yhteisön yhteinen tutkimuskeskus ja 
Euroopan unionin virastot;

Or. en

Perustelu

YTK on vastannut pitkään Tacis-ohjelman mukaisten ydinturvallisuutta koskevan avun 
täytäntöönpanosta ja sen pitäisi olla tukikelpounen myös tämän asetuksen puitteissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 40
8 artiklan 1 kohdan 6 luetelmakohta

- velkahelpotusohjelmat; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisesti yhteisön varoja ei tule myöntää velkahelpotusohjelmiin. Yleensä 
ottaen toimien valinnan ja määrittämisen on perustuttava vähintään kustannusten arviointiin 
(esimerkkinä ERBD:n käytäntö). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 41
8 artiklan 1 kohdan 7 luetelmakohta

- toimenpiteiden rahoittamiseen tarkoitetut Poistetaan.
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tuet;

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisesti yhteisön varoja ei tule myöntää ilman perusteita myönnettävää 
tukea varten. Yleensä ottaen toimien valinnan ja määrittämisen on perustuttava vähintään 
kustannusten arviointiin (esimerkkinä EBRD:n käytäntö).

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 42
8 artiklan 1 kohdan 8 luetelmakohta

- toimintamenojen rahoittamiseen 
tarkoitetut tuet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisesti yhteisön varoja ei tule myöntää ilman perusteita myönnettävää 
tukea varten. Yleensä ottaen toimien valinnan ja määrittämisen on perustuttava vähintään 
kustannusten arviointiin (esimerkkinä EBRD:n käytäntö).

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 43
9 artiklan 2 kohta

2. Kaikista näistä tukitoimenpiteistä ei
välttämättä tehdä monivuotista
ohjelmasuunnitelmaa, vaan niitä voidaan 
rahoittaa strategia-asiakirjojen ja
monivuotisten tavoiteohjelmien
ulkopuolitse. Niitä voidaan kuitenkin myös 
rahoittaa monivuotisista tavoiteohjelmista. 
Komissio päättää monivuotisten 
tavoiteohjelmien soveltamisalaan 
kuulumattomista tukitoimista 6 artiklan 
säännösten mukaisesti.

2. Jokaisesta tukitoimenpiteestä on 
ehdottomasti tehtävä monivuotinen 
ohjelmasuunnitelma tai monivuotinen 
tavoiteohjelma 6 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Yhteisön apua voidaan myöntää vain tukitoimenpiteisiin, jotka perustuvat monivuotiseen 
ohjelmasuunnitelmaan tai monivuotiseen tavoiteohjelmaan, kuitenkin siten, että tietyt 6 
artiklan säännösten mukaiset poikkeukset otetaan huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 44
18 artikla

Komissio arvioi säännöllisesti politiikkojen 
ja ohjelmien tuloksia sekä 
ohjelmasuunnittelun tehokkuutta 
tarkistaakseen tavoitteiden saavuttamisen ja 
laatiakseen suosituksia tulevien toimien 
parantamista varten. Komissio toimittaa 
merkittävät arviointikertomukset tiedoksi 20 
artiklan mukaisesti perustetulle komitealle.

Komissio arvioi säännöllisesti 
riippumattomien asiantuntijoiden avulla 
politiikkojen ja ohjelmien tuloksia sekä 
ohjelmasuunnittelun tehokkuutta yksittäisen 
hankkeen tasolla tarkistaakseen tavoitteiden 
saavuttamisen ja laatiakseen suosituksia 
tulevien toimien parantamista varten. 
Komissio toimittaa merkittävät 
arviointikertomukset tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 20 artiklan 
mukaisesti perustetulle komitealle

Or. en

Perustelu

Koska aikaisempia ydinturvallisuutta koskevan avun ohjelmia ei ilmeisestikään ole arvioitu 
asianmukaisesti, riippumattomien asiantuntijoiden olisi oltava vastuussa arvioinnista tästä 
eteenpäin. Seurannan ja arvioinnin on oltava jatkuvaa ja se on tehtävä yksittäisen hankkeen 
tasolla (eikä vain alakohtaisesti tai maakohtaisesti, mikä on ollut komission pääasiallinen 
käytäntö). Komission on toimitettava arviointikertomukset tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 45
19 artikla

Komissio tarkastelee tämän asetuksen 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomuksen avun täytäntöönpanosta. 
Kertomus osoitetaan myös talous- ja 

Komissio tarkastelee tämän asetuksen 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomuksen avun täytäntöönpanosta. 
Kertomus osoitetaan myös talous- ja 
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sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. 
Kertomuksessa esitetään edellistä vuotta 
koskevat tiedot rahoitetuista toimenpiteistä, 
tiedot seuranta- ja arviointitoimien tuloksista 
sekä maksusitoumusten ja maksujen 
täytäntöönpanosta eriteltyinä maittain, 
alueittain sekä yhteistyöaloittain.

sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. 
Kertomuksessa esitetään 18 artiklassa 
tarkoitetut arviointikertomukset ja edellistä 
vuotta koskevat tiedot rahoitetuista 
toimenpiteistä, tiedot seuranta- ja 
arviointitoimien tuloksista sekä 
maksusitoumusten ja maksujen 
täytäntöönpanosta eriteltyinä maittain, 
alueittain sekä yhteistyöaloittain ja 
hankekohtaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission on toimitettava arviointikertomukset tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Lisäksi kertomuksissa on esitettävä hankekohtaiset tiedot, mitä yhteisö tukee 
tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 46
20 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden ja Euroopan 
parlamentin edustajista ja jonka 
puheenjohtajana on komission edustaja.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentilla olisi oltava edustus komiteassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 47
21 artikla

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
asetuksen täytäntöönpanoa kolmen 
ensimmäisen vuoden aikana sekä tarvittaessa 

Komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2009 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
asetuksen täytäntöönpanoa kolmen 
ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen 
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lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitetään 
säädökseen tarvittavia muutoksia.

kahden vuoden välein sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitetään 
säädökseen tarvittavia muutoksia.

Or. en

Perustelu

Säännöllisempi arviointi on välttämätöntä, kun otetaan huomioon suuret rahamäärät ja itään 
suunnatun avun keskinkertainen luotettavuus tuen ehtojen täyttämisen osalta. Laajat 
arviointikertomukset, jotka kattavat kumulatiiviset aikajaksot alkaen 1. tammikuuta 2007, 
olisi toimitettava kahden vuoden välein alkaen 1. heinäkuuta 2009.


