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LYHYET PERUSTELUT

Bulgarian ja Romanian liittymissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 30 artiklan mukaan Bulgaria on 
täyttänyt sitoumuksensa ja Kozloduyn ydinvoimalan yksiköt 1–4 on suljettu. Bulgaria on nyt 
ryhtymässä poistamaan näitä neljää yksikköä käytöstä.

Turvallisuuden ja taloudellisten syiden perusteella Bulgarian hallitus ehdotti vuonna 2006 
viivästetyn käytöstäpoiston strategian korvaamista välittömän käytöstäpoiston strategialla 
kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti, mikä edellyttää oikea-aikaista lisärahoitusta, 
jotta varmistetaan, että käytöstäpoistoprosessi sujuu turvallisesti ja tehokkaasti.

Purkamisen ja käytöstäpoiston strategiassa tehty muutos ja sen seuraukset, mitä tulee tarvittavaan 
rahoitukseen sekä Kozloduyn ydinvoimalaan liittyvien sitoumusten noudattamiseen ja 
täyttämiseen, antavat perusteet yhteisön rahoitustuen jatkamiselle, jotta varmistetaan 
turvallisuuden ja ympäristöstandardien mahdollisimman korkea taso yksiköiden 1–4 purkamis-
ja käytöstäpoistotoimien yhteydessä.

Lisäksi muut jäsenvaltiot kuten Slovakia ja Liettua ovat hyötyneet vastaavanlaisesta 
tukiohjelmasta ydinvoimaloiden käytöstäpoiston yhteydessä, ja tämä ohjelma itse asiassa jatkuu 
vuoteen 2013, kun taas Bulgarian tuki päättyy vuoteen 2009. Jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta ja yhtäläistä kohtelua koskevien yhteisön periaatteiden soveltaminen antaa 
lisäperusteita yhteisön rahoitustuen jatkamiselle.

Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstäpoistoon myönnettävä yhteisön tuki olisi 
suunnattava yhden ainoan tavoitteen saavuttamiseen: käytöstäpoistotoimien turvallinen ja oikea-
aikainen toteuttaminen ja sen varmistaminen, että toteutus tapahtuu mahdollisimman avoimella 
tavalla ja mahdollisimman hyvin ympäristöä suojellen.

Erityisesti olisi näin ollen painotettava turvallisuus- ja ympäristöstandardeja käytöstäpoiston 
kaikissa vaiheissa noudattaen nykyistä lainsäädäntöä kuten perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
annettua neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom. Lisäksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
käytöstäpoistotoimien toteuttamiseen osallistuvien työntekijöiden terveyden suojelemiseen ja 
liitettävä siihen terveyden pitkän aikavälin jatkoseuranta.

Avoimuus on avaintekijä myös sen varmistamisessa, että suuri yleisö ymmärtää 
käytöstäpoistoprosessista tehdyn päätöksen ja on osallisena siinä, samoin myös tähän 
käytöstäpoistoprosessiin olennaisesti liittyvissä tulevaisuuden valinnoissa, jotka koskevat 
esimerkiksi radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta. Jos halutaan taata tietojen saanti, yleisön 
osallistuminen ja avoimuus, onkin ratkaisevan tärkeää noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia, 
joissa jo on määräykset vaatimuksista kansallisissa, kansainvälisissä tai rajat ylittävissä 
yhteyksissä, esimerkiksi 25. kesäkuuta 1998 tehtyä Århusin yleissopimusta.

Kun tarkastellaan asetusehdotuksen säännöksiä, jotka tukevat Kozloduyn yksiköiden 1–4 
aikaistetusta sulkemisesta aiheutuvien vaikutusten lieventämistä koskevia energia-alan toimia, on 
tärkeää ottaa huomioon, että energia- ja sähköntuotantoalaan sekä ympäristöön kohdistuva 
rasitus on huomattavasti suurempi kuin alun perin odotettiin. Arvioidaan esimerkiksi, että 
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kyseisten neljän reaktorin aikaistetusta sulkemisesta aiheutuva sähköntuotantokapasiteetin 
menetys aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjen määrän merkittävän kasvun, 15 TWh vuosina 
2011–2013, noin 1,2 Gg/GWh hiilidioksidiekvivalenttia, ja johtaa Bulgarian kohdalla 
lisävaikutukseen, jonka suuruus on noin 18 000 Gg tai 18 000 kt hiilidioksidiekvivalenttia, ja 
tekee siten CO-päästöjen lisävähennykset välttämättömäksi.

Näiden neljän reaktorin aikaistetun sulkemisen kokonais- ja pitkän aikavälin vaikutukset johtavat 
niiden pääperiaatteiden rikkomiseen, joille unionin energiastrategia tällä hetkellä perustuu. Näitä 
periaatteita ovat kestävyys ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, energiatoimitusten 
varmuus ja energia-alan kilpailukyky. Kozloduyn yksiköiden 1–4 tuotantokapasiteetti on 
täytynyt korvata merkittävässä määrin primaarienergian tuonnilla sekä maahantuodulla ja 
kotimaisella fossiilisella energialla.

Bulgarian energia-alalle myönnettävän yhteisön rahoitustuen jatkaminen on näin ollen 
ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että neljän reaktorin aikaistetun sulkemisen pitkän 
aikavälin seurausten suhteen, jotka koskevat ympäristöä, taloutta ja energiatoimitusten varmuutta 
alueella, toteutetaan asianmukaiset toimet. Samalla kun varmistetaan, ettei yhteisön 
rahoitustuki johda kilpailun vääristymiseen, energia-alalla toteutettavia lieventäviä 
toimenpiteitä koskevassa ajantasaistetussa strategiassa on keskityttävä energiatoimitusten 
varmuuteen ja luotettavuuteen, energiankulutuksen monipuolistamiseen, uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen.

Komissio varmistaa myös, että yhteisön tuki on varainhoitoasetuksen ja tämäntyyppistä 
määrärahojen hallinnointitapaa koskevien soveltamissääntöjen mukainen, suorittamalla niin 
kutsutun "neljän pilarin" arvioinnin tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ainakin suhteessa 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kirjanpitoa, tilintarkastusta, sisäistä valvontaa ja 
hankintamenettelyjä koskeviin, kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin.

Johdonmukaisuus ja yhtenäisyys suhteessa Euroopan unionin ympäristö- ja energiastrategioihin 
on varmistettava, jotta yhteisön rahoitustuen täytäntöönpano johtaa Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköiden 1–4 poistamiseen käytöstä tehokkaasti ja optimaalisesti.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Bulgaria sitoutui sulkemaan Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköt 1 ja 2 viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2002 ja yksiköt 3 ja 
4 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 
ja myöhemmin poistamaan nämä yksiköt 
käytöstä. Euroopan unioni ilmaisi 
haluavansa jatkaa rahoitustuen 
myöntämistä vuoteen 2009 
jatkotoimenpiteenä liittymistä 
valmistelevalle tuelle, jota on maksettu 
Phare-ohjelmasta Bulgarian 
käytöstäpoistotoimiin.

(1) Bulgaria sitoutui sulkemaan Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköt 1 ja 2 viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2002 ja yksiköt 3 ja 
4 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 
ja myöhemmin poistamaan nämä yksiköt 
käytöstä. Euroopan unioni ilmaisi 
haluavansa jatkaa rahoitustuen 
myöntämistä vuoteen 2009 
jatkotoimenpiteenä liittymistä 
valmistelevalle tuelle, jota on maksettu 
Phare-ohjelmasta Bulgarian 
käytöstäpoistotoimiin. Euroopan unioni 
antoi myös poliittisia lupauksia siitä, että 
yhteisön tuen jatkamista käsitellään 
vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien 
yleisen tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Solidaarisuutta ja yhtäläistä
kohtelua koskevat yhteisön periaatteet 
edellyttävät tasapuolisen lähestymistavan 
soveltamista nyt kuten aikaisemminkin 
jäsenvaltioihin, jotka tarvitsevat 
rahoitustukea ydinvoimaloiden 
käytöstäpoistoon annettuaan sitoumuksia 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
liittymissopimustensa tai näihin liitettyjen 
pöytäkirjojen puitteissa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On myös tärkeää hyödyntää Kozloduyn 
ydinvoimalan omia henkilöstöresursseja, 
jotta tarvittava asiantuntemus voidaan 
säilyttää ja samalla lieventää aikaistetun 
sulkemisen sosiaalisia ja taloudellisia 
vaikutuksia työllistämällä suljetun 
ydinvoimalan henkilöstö. Tuen jatkaminen
on tärkeää vaaditun turvallisuustason
ylläpitämiseksi.

(5) On myös tärkeää hyödyntää Kozloduyn 
ydinvoimalan omia henkilöstöresursseja, 
jotta tarvittava asiantuntemus voidaan 
säilyttää, taitotietoa ja osaamista kehittää 
ja samalla lieventää aikaistetun sulkemisen 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 
työllistämällä suljetun ydinvoimalan 
henkilöstö. Tuen jatkaminen on tärkeää
vaadittujen turvallisuus-, terveys- ja 
ympäristöstandardien ylläpitämiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa tukea, 
jotta energiasektoriin kohdistuvia 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset alueen 
energiatoimitusten varmuuteen.

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa tukea, 
jotta energiasektoriin kohdistuvia 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset ympäristöön, 
energian kuluttajahintoihin ja alueen 
energiatoimitusten varmuuteen sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen määrään, 
koska Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköiden 1–4 tuotantokapasiteetti on 
täytynyt korvata merkittävässä määrin 
primaarienergian tuonnilla sekä 
maahantuodulla ja kotimaisella 
fossiilisella energialla, ja erityisesti tarve 
lisätä energiatehokkuutta ja kehittää 
uusiutuvia energialähteitä.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 
1–4 aikaistetusta sulkemisesta johtuva 
sähköntuotantokapasiteetin menetys on 
aiheuttanut kasvihuonekaasupäästöjen 
määrän merkittävän lisäyksen, jonka 
arvioidaan olevan 15 TWh vuosina 2011–
2013 hiilidioksidiekvivalenttimäärän 
ollessa noin 1,2 Gg/GWh, sekä johtanut 
Bulgarian kohdalla lisävaikutukseen, 
jonka suuruus on noin 18 000 Gg tai 
18 000 kt hiilidioksidiekvivalenttia, tehden 
siten hiilidioksidipäästöjen 
lisävähennykset välttämättömäksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 b) EU:n taloudellista tukea saatetaan 
tarvita toimenpiteisiin, joilla lievennetään 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
sulkemisesta aiheutuvia sosioekonomisia 
vaikutuksia, kuten henkilöstön 
uudelleenkoulutusohjelmiin, jotta taidot 
saadaan käyttöön muilla aloilla, 
esimerkiksi teollisessa tutkimuksessa tai 
uusiutuvan energian alalla.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston sekä 
energia-alan lieventävien toimenpiteiden
rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken.
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti.

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken.
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti sekä 
energiansäästötoimenpiteiden ja 
uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Suurimman mahdollisen tehokkuuden 
varmistamiseksi Kozloduyn ydinvoimalan 
käytöstäpoisto olisi suoritettava parasta 
mahdollista teknistä asiantuntemusta 

(11) Suurimman mahdollisen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja mahdollisten 
ympäristövaikutusten minimoimiseksi
Kozloduyn ydinvoimalan käytöstäpoisto 



AD\811804FI.doc 9/16 PE439.141v02-00

FI

käyttäen ja ottaen huomioon suljettavien 
yksiköiden luonne ja tekniset 
erityispiirteet.

olisi suoritettava parasta mahdollista 
teknistä asiantuntemusta käyttäen ja ottaen 
huomioon suljettavien yksiköiden luonne 
ja tekniset erityispiirteet.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tiedonsaannin, yleisön 
osallistumisen ja avoimuuden 
varmistamiseksi Kozloduyn ydinvoimalan 
käytöstäpoiston aikana olisi toteutettava 
kaikki asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
avulla pannaan täytäntöön velvoitteet, 
jotka on määritelty kansainvälisissä 
yleissopimuksissa, joissa jo määrätään 
tarvittavista vaatimuksista kansallisissa, 
kansainvälisissä tai rajat ylittävissä 
yhteyksissä, kuten 25 päivänä kesäkuuta 
1998 tehdyssä tiedon saantia, yleisön 
osallistumisoikeutta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
ympäristöasioissa koskevassa Århusin 
yleissopimuksessa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kozloduyn ydinvoimalan 
käytöstäpoistoon liittyvät toiminnot 
suoritetaan tavalla, joka on 
sopusoinnussa sen perustavoitteen 
kanssa, että työntekijöitä ja väestöä 
suojellaan ionisoivan säteilyn haitallisilta 
vaikutuksilta siten kuin nykyisessä 
lainsäädännössä, erityisesti perusnormien 
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vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
13 päivänä toukokuuta 1996 annetussa 
neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom1, 
säädetään, ja näin varmistetaan korkein 
mahdollinen työntekijöiden 
turvallisuuden ja suojelun taso sekä 
väestön terveys.
---------------
1 EYVL L 159, 29.6 1996, s. 1.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021

53 d artiklassa, 108 a artiklassa ja 
165 artiklassa sekä Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 
23 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
komission asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2342/20022 35 ja 43 artiklassa 
säädetään ehdoista, jotka on otettava 
huomioon talousarvion toteuttamista 
koskevassa hallintoyhteistyössä.
------------
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

Perustelu

Varainhoitoasetuksen ja soveltamissääntöjen perusteella komissiolla on oikeus toteuttaa 
talousarviotaan hallintoyhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos nämä järjestöt 
soveltavat standardeja, jotka tarjoavat vastaavat takuut kuin kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit, ainakin kirjanpito-, tilintarkastus- ja hankintamenettelyissään sekä sisäisen 
valvonnan järjestelmässään.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Kozloduyn tapausta olisi käytettävä 
esimerkkinä, ja komission olisi laadittava 
täydellinen ja tarkka 
käytöstäpoistobudjetti, jotta voitaisiin 
arvioida ja ennakoida tulevien 
ydinvoimaloiden käytöstä poistamisten 
kustannuksia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden sulkemisen 
seurauksien hoitamiseen Bulgariassa 
annettavan yhteisön rahoitustuen 
täytäntöönpanoa varten, jäljempänä
"Kozloduy-ohjelma".

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden sulkemisen
alueen ympäristöä, taloutta ja 
energiatoimitusten varmuutta koskevien
seurauksien hoitamiseen Bulgariassa 
annettavan yhteisön rahoitustuen 
täytäntöönpanoa varten, jäljempänä
"Kozloduy-ohjelma".

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä
toimenpiteitä, yhteisön säännöstön 
mukaisia ympäristön parannustoimia ja 

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä 
toimenpiteitä, yhteisön säännöstön 
mukaisia ympäristön parannustoimia ja 
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Kozloduyn ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita kyseisen ydinvoimalan 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 
uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen 
ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Kozloduyn ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita kyseisen ydinvoimalan 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 
uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen 
ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä 
energiansäästötoimenpiteiden ja 
uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseen. Tukea voidaan myös antaa 
laitoksen sulkemisesta kärsiville 
yhteisöille koituvan sosioekonomisen 
muutoksen lievittämistä varten 
esimerkiksi luomalla uusia kestäviä 
työpaikkoja ja teollisuudenaloja.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kozloduy-ohjelmaan osoitettujen 
määrärahojen suuruutta voidaan 
tarkastella uudelleen 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
ajanjaksona, jotta voidaan ottaa huomioon 
ohjelman toteutuksen edistyminen ja 
varmistaa, että varojen ohjelmointi ja 
jakaminen perustuu todellisiin 
maksutarpeisiin ja 
vastaanottokapasiteettiin.

3. Kozloduy-ohjelmaan osoitettujen 
määrärahojen suuruutta tarkastellaan
uudelleen vuosittain 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
ajanjaksona, jotta voidaan ottaa huomioon 
ohjelman toteutuksen edistyminen sekä 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
aikaistetun sulkemisen aiheuttamat, 
ympäristöön, talouteen ja 
energiatoimitusten varmuuteen 
kohdistuvat pitkän aikavälin vaikutukset 
ja seuraukset ja varmistaa, että varojen 
ohjelmointi ja jakaminen perustuu 
todellisiin maksutarpeisiin ja 
vastaanottokapasiteettiin.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tarkastuttaa tuen käytön 
joko suoraan omalla henkilöstöllään tai 
valitsemaansa muuta pätevää ulkopuolista 
tahoa käyttäen. Tällaisia tarkastuksia 
voidaan tehdä yhteisön varojen antamisesta 
Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen 
tukirahaston käyttöön tehdyn yhteisön ja 
EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon 
ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun 
suorittamisen jälkeen. Komissio voi 
tarkastusten tulosten perusteella tehdä 
päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

1. Komissio seuraa tuen käyttöä ja voi 
tarkastuttaa sen käytön joko suoraan 
omalla henkilöstöllään tai valitsemaansa 
muuta pätevää ulkopuolista tahoa käyttäen.
Tällaisia tarkastuksia voidaan tehdä 
yhteisön varojen antamisesta Kozloduyn 
käytöstäpoiston kansainvälisen 
tukirahaston käyttöön tehdyn yhteisön ja 
EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon 
ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun 
suorittamisen jälkeen. Komissio voi 
tarkastusten tulosten perusteella tehdä 
päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission henkilöstöllä sekä komission 
valtuuttamilla ulkopuolisilla henkilöillä on 
oltava asianmukainen oikeus päästä 
tuensaajan tiloihin ja saada käyttöönsä 
kaikki, myös sähköisessä muodossa olevat 
tiedot, jotka ovat tarpeen näiden 
tarkastusten suorittamiseksi.

2. Komission henkilöstöllä sekä komission 
valtuuttamilla ulkopuolisilla henkilöillä on 
oltava asianmukainen oikeus päästä 
tuensaajan tiloihin ja saada käyttöönsä 
kaikki, myös sähköisessä muodossa olevat 
tiedot, jotka ovat tarpeen näiden 
tarkastusten suorittamiseksi. Tarkastukset 
kattavat myös käytöstäpoiston 
lupatilanteen kartoituksen.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa varojen oikea-aikainen käyttö ja tehostaa niiden 
tarkoituksenmukaisen käytön valvontaa. 
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja raportoi säännöllisesti
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
tekee väliarvioinnin 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja raportoi vuosittain
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
tekee väli- ja jälkiarvioinnin 3 artiklan
3 kohdan mukaisesti ja raportoi niistä 
Euroopan parlamentille.

Jälkiarviointiin on sisällytettävä 
täydellinen ja tarkka budjetti 
ydinvoimalan 
käytöstäpoistokustannuksista, jotta 
voidaan arvioida tulevia 
käytöstäpoistomenoja. Siinä on myös 
tarkasteltava taloudellisia ja sosiaalisia 
kustannuksia sekä 
ympäristökustannuksia keskittyen 
jälkisäteilyn aiheuttamiin vaikutuksiin ja 
huoltovarmuudelle koituviin seurauksiin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Ennen rahoitussopimuksen 
allekirjoittamista komissio laatii 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
ainakin suhteessa Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
kirjanpitoa, tilintarkastusta, sisäistä 
valvontaa ja hankintamenettelyjä 
koskeviin, kansainvälisesti hyväksyttyihin 
standardeihin.
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Perustelu

Varainhoitoasetuksen ja soveltamissääntöjen perusteella komissiolla on oikeus toteuttaa 
talousarviotaan hallintoyhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos nämä järjestöt 
soveltavat standardeja, jotka tarjoavat vastaavat takuut kuin kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit, ainakin kirjanpito-, tilintarkastus- ja hankintamenettelyissään sekä sisäisen 
valvonnan järjestelmässään.



PE439.141v02-00 16/16 AD\811804FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 7.4.2010

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

47
7
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo 
Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa 
Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, 
Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia 
Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, 
Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov 
Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello 
Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, 
Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros 
Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, 
Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Bill Newton Dunn, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Bart Staes, 
Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog


