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Tarkistus 1
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Liettuan, 
Slovakian ja Bulgarian hallitukset 
sitoutuivat liittymisneuvotteluissa osana 
liittymissopimustaan sulkemaan 
ydinreaktorit, joiden kunnostaminen 
riittävän turvallisuustason mukaisiksi ei ole 
taloudellista,

A. ottaa huomioon, että Liettuan, 
Slovakian ja Bulgarian hallitukset
hyväksyivät liittymisneuvotteluissa osana 
liittymissopimustaan sulkemaan 
vanhempia ydinreaktoreita varhaisessa 
vaiheessa vahvistettuina 
sulkemisajankohtina,

Or. en

Tarkistus 2
Ivailo Kalfin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Liettuan, 
Slovakian ja Bulgarian hallitukset 
sitoutuivat liittymisneuvotteluissa osana 
liittymissopimustaan sulkemaan 
ydinreaktorit, joiden kunnostaminen 
riittävän turvallisuustason mukaisiksi ei ole 
taloudellista,

A. ottaa huomioon, että Liettuan, 
Slovakian ja Bulgarian hallitukset 
sitoutuivat liittymisneuvotteluissa osana 
liittymissopimustaan sulkemaan 
varhaisessa vaiheessa ydinreaktorit, joiden 
kunnostaminen riittävän turvallisuustason 
mukaisiksi ei ole joissain tapauksissa
taloudellista,

Or. en

Tarkistus 3
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että näiden 
ydinvoimalaitosten sulkeminen ja sitä 
seuraava käytöstäpoistaminen merkitsi 
huomattavaa rahoituksellista ja 
taloudellista menetystä sekä jatkuvaa 
rasitusta, johon asianomaiset jäsenvaltiot 
eivät kyenneet kaikilta osin vastaamaan,

Or. en

Tarkistus 4
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että käytöstäpoiston 
rahoituksessa tulisi soveltaa saastuttaja 
maksaa -periaatetta ja että ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajien tulisi varmistaa, että 
ydinlaitosten käyttöiän aikana kootaan 
riittävästi varoja tulevaa käytöstäpoistoa 
varten;

1. toteaa, että käytöstäpoiston 
rahoituksessa tulisi soveltaa saastuttaja 
maksaa -periaatetta ja että ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajien tulisi varmistaa, että 
ydinlaitosten käyttöiän aikana kootaan 
riittävästi varoja tulevaa käytöstäpoistoa 
varten; ottaa kuitenkin huomioon, että 
tarvittavaa rahoitusta ei näiden kolmen 
varhaisessa vaiheessa suljetun 
ydinvoimalaitoksen tapauksessa voitu 
pannan sivuun, koska niiden täyden 
käyttöiän hyödyntäminen estettiin;

Or. en

Tarkistus 5
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Liettuassa, Slovakiassa 
ja Bulgariassa sijaitsevien 
ydinreaktoreiden varhaisen sulkemisen 
vuoksi ydinvoimalaitosten ylläpitäjät eivät 
voineet saada riittävää rahoitusta 
käytöstäpoistamisesta aiheutuvien kulujen 
kattamiseksi;

Or. lt

Tarkistus 6

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. epäilee, että käytöstäpoistamistoimiin 
tarvittavien rahoituslähteiden puute 
viivästyttää ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoistoa ja uhkaa ympäristöä ja 
ihmisten terveyttä;

Or. en

Tarkistus 7

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. huomauttaa, että vapautetuilla 
energiamarkkinoilla ydinvoimalaitosten 
ylläpitäjien on kaikkien muidenkin 
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kilpailijoiden tavoin oltava kaikilta osin, 
niin oikeudellisesti kuin taloudellisestikin, 
vastuussa seurauksista, joita heidän 
toiminnastaan aiheutuu;

Or. en

Tarkistus 8

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että käytöstäpoisto-operaatioista 
voi aiheutua kansanterveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä, jos 
tarvittavia toimia ei toteuteta ajoissa, ja että 
varojen on siksi oltava käytettävissä 
oikeaan aikaan sen takaamiseksi, että 
ydinvoimalaitosten käytöstäpoistamisessa 
noudatetaan turvallisuusvaatimuksia;

2. toteaa, että käytöstäpoisto-operaatioista 
voi aiheutua sekä nykyisille että tuleville 
sukupolville kansanterveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä, jos 
tarvittavia toimia ei toteuteta ajoissa, ja että 
varojen on siksi oltava tuotettavissa ja 
sivuun pantavissa laitoksen toiminnan 
aikana, jotta voidaan taata, että 
ydinvoimalaitosten käytöstäpoistamisessa 
noudatetaan turvallisuusvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 9
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että EU:ssa on 
niukasti kokemusta ydinvoiman 
käytöstäpoistamisesta, ja korostaa sen 
vuoksi, että turvallisuuden varmistaminen 
on erittäin tärkeää kyseessä olevien 
varhaisessa vaiheessa suljettavien 
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ydinvoimalaitosten käytöstäpoistamisessa 
ja että kaikkien osapuolten olisi 
noudatettava tätä periaatetta tulevissa 
päätöksissä;

Or. en

Tarkistus 10
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että sijoittajien olisi 
katettava käytöstäpoistamismenettelyistä 
aiheutuvat ympäristökulut ja 
yhteiskunnalle aiheutuvat kulut ja ne olisi 
laskettava mukaan, kun ydinenergian 
käytöstäpoistosta ollaan päättämässä;

Or. en

Tarkistus 11
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. myöntää, että varojen järkevä ja avoin 
hallinnointi sekä asianmukainen ulkoinen 
valvonta on tärkeää energiamarkkinoiden 
terveen kilpailun takaamiseksi;

3. myöntää, että varojen järkevä ja avoin 
hallinnointi sekä asianmukainen ulkoinen 
valvonta on tärkeää energiamarkkinoiden 
terveen kilpailun takaamiseksi; katsoo, että 
sopimusten tekemiseksi olisi suotavaa 
soveltaa EU:n vastavuoroisuusperiaatetta 
eurooppalaisten yrityksen eduksi siten, 
että sovelletaan erityisesti muun muassa 
energiahuollon alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 
31. maaliskuuta 2004 annetun 
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direktiivin 2004/17/EC 58 artiklassa 
vahvistettuja periaatteita;

Or. fr

Tarkistus 12
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. myöntää, että varojen järkevä ja avoin 
hallinnointi sekä asianmukainen ulkoinen 
valvonta on tärkeää energiamarkkinoiden 
terveen kilpailun takaamiseksi;

3. muistuttaa, että EU:n myöntämällä 
rahoituksella ei ollut tarkoitus kattaa 
kaikkia käytöstäpoistosta aiheutuvia 
kuluja tai korvata kaikkia taloudellisia 
seurauksia; myöntää, että varojen järkevä 
ja avoin hallinnointi sekä asianmukainen 
ulkoinen valvonta on tärkeää 
energiamarkkinoiden terveen kilpailun 
takaamiseksi; toteaa jälleen, että näiden 
kolmen ydinvoimalaitoksen varhaisen 
sulkemisen ja käytöstäpoiston lopullisena 
tavoitteena on turvallisuuden 
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 13

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. myöntää, että varojen järkevä ja avoin 
hallinnointi sekä asianmukainen ulkoinen 
valvonta on tärkeää energiamarkkinoiden 
terveen kilpailun takaamiseksi;

3. myöntää, että varojen järkevä ja avoin 
hallinnointi sekä asianmukainen ulkoinen 
valvonta on tärkeää energiamarkkinoiden 
terveen kilpailun takaamiseksi; suosittelee 
toimimaan avoimesti ja edistämään 
yleisön osallistamista tämän alan 
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toimintaan;

Or. en

Tarkistus 14
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n rahoitusta on 
ensisijaisesti myönnettävä nimenomaan 
käytöstäpoistamiseen, ja korostaa, että 
näiden kolmen ydinvoimalaitoksen osalta 
on toimitettava yksityiskohtainen 
lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma, 
joka on välttämätön laadittaessa 
rahoitusjärjestelmää, jonka avulla 
voidaan välttää riskit ja epävarmuus;

Or. en

Tarkistus 15
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että käytöstäpoisto vaikuttaa 
suoraan kyseisten jäsenvaltioiden 
energiavaroihin (ja niiden hintoihin); 
katsoo, että vaihtoehtoisten ja 
kilpailukykyisten energialähteiden 
kehittämistä tulisi edistää ja että 
käytöstäpoiston kulut kattavien 
korvausmekanismien kehittämiseen tulisi 
kiinnittää asianmukaista huomiota;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 16
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että käytöstäpoisto vaikuttaa 
suoraan kyseisten jäsenvaltioiden 
energiavaroihin (ja niiden hintoihin); 
katsoo, että vaihtoehtoisten ja 
kilpailukykyisten energialähteiden 
kehittämistä tulisi edistää ja että 
käytöstäpoiston kulut kattavien 
korvausmekanismien kehittämiseen tulisi 
kiinnittää asianmukaista huomiota;

4. toteaa, että ennenaikainen
käytöstäpoisto vaikuttaa suoraan kyseisten 
jäsenvaltioiden energiavaroihin (ja niiden 
hintoihin); katsoo, että vaihtoehtoisten, 
vähäpäästöisten ja kilpailukykyisten 
energialähteiden kehittämistä tulisi edistää, 
jotta voidaan selvitä kielteisistä 
seurauksista, ja että huomiota olisi 
kiinnitettävä tarkoituksenmukaisten 
korvausmekanismien luomiseen 
käytöstäpoiston kulujen kattamiseksi 
tiettyyn tasoon asti, jonka jälkeen nämä 
kolme maata voivat vastata 
jäljellejääneistä kustannuksista itse;

Or. en

Tarkistus 17
Ivailo Kalfin

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että käytöstäpoisto vaikuttaa 
suoraan kyseisten jäsenvaltioiden 
energiavaroihin (ja niiden hintoihin); 
katsoo, että vaihtoehtoisten ja 
kilpailukykyisten energialähteiden 
kehittämistä tulisi edistää ja että 
käytöstäpoiston kulut kattavien 
korvausmekanismien kehittämiseen tulisi 
kiinnittää asianmukaista huomiota;

4. toteaa, että varhainen sulkeminen ja
käytöstäpoisto vaikuttavat suoraan 
kyseisten jäsenvaltioiden energiavaroihin 
(ja niiden hintoihin); katsoo, että 
vaihtoehtoisten ja kilpailukykyisten 
energialähteiden kehittämistä tulisi edistää 
ja että varhaisen sulkemisen tapauksessa
käytöstäpoiston kulut kattavien 
korvausmekanismien kehittämiseen tulisi 
kiinnittää asianmukaista huomiota;
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Or. en

Tarkistus 18

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että käytöstäpoisto vaikuttaa 
suoraan kyseisten jäsenvaltioiden 
energiavaroihin (ja niiden hintoihin); 
katsoo, että vaihtoehtoisten ja 
kilpailukykyisten energialähteiden 
kehittämistä tulisi edistää ja että 
käytöstäpoiston kulut kattavien 
korvausmekanismien kehittämiseen tulisi 
kiinnittää asianmukaista huomiota;

4. toteaa, että käytöstäpoisto vaikuttaa 
suoraan kyseisten jäsenvaltioiden 
energiavaroihin (ja niiden hintoihin); 
katsoo, että vaihtoehtoisten ja 
kilpailukykyisten energialähteiden 
kehittämistä tulisi edistää ja että 
käytöstäpoiston ja jätteiden hävittämisen
kulut kattavien korvausmekanismien 
kehittämiseen tulisi kiinnittää 
asianmukaista huomiota;

Or. en

Tarkistus 19
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että näiden kolmen 
ohjelman keskinäistä koordinaatiota on 
tehostettava, jotta voidaan varmistaa 
toimien parempi suunnittelu ja ohjelmista 
hankittujen kokemusten tehokkaampi 
vaihto; ottaa huomioon, että Euroopan 
unioni voi kokonaisuudessaan hyötyä 
tästä kokemuksesta, sillä reaktorit 
poistetaan käytöstä niiden taloudellisen 
käyttöiän päättyessä; kehottaa sen vuoksi 
kaikkia osapuolia varmistamaan 
käytöstäpoistoa koskevien parhaiden 
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käytänteiden kokoamisen ja keräämisen 
ja varmistamaan, että kokemuksia ja 
tietoa, joita muut jäsenvaltiot ovat 
hankkineet omista ydinvoimaloistaan, 
hyödynnetään parhaalla mahdollisella 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 20

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa ottamaan käyttöön 
vakuutuksen, joka ydinvoimalaitoksen 
ylläpitäjän on itse kustannettava, johon ei 
myönnetä valtiontukea ja jolla on 
tarkoitus kattaa ylläpitäjän 
siviilioikeudellinen vastuu koko 
käytöstäpoiston ajan odottamattomien 
vaaratilanteiden tai onnettomuuksien 
varalta;

Or. en

Tarkistus 21
Vladimir Urutchev

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisia tapoja yhdenmukaistaa 
käytöstäpoiston rahoittamiseen käytettäviä 
menetelmiä EU:ssa, sillä jäsenvaltioissa 
käytetään erilaisia strategioita,

5. ottaa huomioon eri jäsenvaltioissa 
käytössä olevat strategiat ja kehottaa 
komissiota tutkimaan mahdollisia tapoja 
yhdenmukaistaa käytöstäpoiston 
rahoittamiseen käytettäviä menetelmiä 
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vaarantamatta kuitenkaan 
käytöstäpoistoprosessin turvallisuutta.

EU:ssa, jotta voidaan varmistaa 
tarvittavien varojen kokoaminen ajoissa
vaarantamatta kuitenkaan 
käytöstäpoistoprosessin turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 22
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että jos käytöstäpoistaminen 
yhdenmukaistetaan, jäsenvaltioiden asiaa 
koskevat hallinnolliset rakenteet olisi 
otettava huomioon ja varojen hallintaa 
itsessään yksinkertaistettava.

Or. lt

Tarkistus 23
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, ettei komissio 
toimita Euroopan parlamentille 
vuosittaisia kertomuksia näiden kolmen 
ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistoon 
myönnettyjen varojen käytöstä; kehottaa 
komissiota tekemään vuosittain selkoa 
näiden varojen käytöstä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja 
toimittamaan kattavan ja tarkan 
talousarvion käytöstäpoiston kuluista.

Or. en
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