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Tarkistus 23
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Fukushima-
Daiichin onnettomuus vuonna 2011 
vahvisti, että ydinturvallisuuden
parantamista on edelleen jatkettava, 
kunnes se on saatu mahdollisimman 
korkealle tasolle. Jotta saataisiin aikaan 
sellaiset turvallisuusolosuhteet, että 
väestön elämää ja terveyttä vaarantavat 
tekijät poistuvat, Euroopan
atomienergiayhteisön, jäljempänä 
'yhteisö', olisi voitava tukea 
ydinturvallisuutta kolmansissa maissa.

(3) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Fukushima-
Daiichin onnettomuus vuonna 2011 
vahvisti, että jokaiseen reaktoriin liittyy 
ydinriskejä ja että nämä riskit ovat 
arvaamattomia. Fukushiman 
ydinonnettomuus merkitsee 
ydinturvallisuuden paradigman 
loppumista. Toimia ydinturvallisuuden 
parantamiseksi mahdollisimman korkealle 
tasolle, joka vastaa parhaita käytäntöjä, 
on kuitenkin jatkettava sekä ydinlaitosten 
ollessa käytössä että niitä käytöstä 
poistettaessa. Tämän 
turvallisuuskulttuurin edistämiseksi
Euroopan unionin olisi voitava tukea 
ydinturvallisuutta kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 24
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Fukushima-
Daiichin onnettomuus vuonna 2011 
vahvisti, että ydinturvallisuuden 
parantamista on edelleen jatkettava, kunnes 
se on saatu mahdollisimman korkealle 

(3) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Fukushima-
Daiichin onnettomuus vuonna 2011 
vahvisti, että ydinturvallisuuden 
parantamista on edelleen jatkettava niin 
kauan kuin ydinvoimalaitokset ovat 
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tasolle. Jotta saataisiin aikaan sellaiset 
turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää 
ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat, 
Euroopan atomienergiayhteisön, 
jäljempänä 'yhteisö', olisi voitava tukea 
ydinturvallisuutta kolmansissa maissa.

käytössä, kunnes se on saatu 
mahdollisimman korkealle tasolle. Jotta 
saataisiin aikaan sellaiset 
turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää 
ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat, 
Euroopan atomienergiayhteisön, 
jäljempänä 'yhteisö', olisi voitava tukea 
ydinturvallisuutta kolmansissa maissa.

Or. de

Tarkistus 25
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Niin kauan kuin ydinvoimalaitoksia 
on vielä käytössä ja uusia laitoksia 
rakennetaan vastoin odotuksia, olisi 
pyrittävä varmistamaan neuvotteluilla, 
että eurooppalaisista 
turvallisuusvaatimuksista pidetään kiinni.

Or. de

Tarkistus 26
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Niin kauan kuin ydinvoimalaitoksia 
on vielä käytössä ja uusia rakennetaan 
vastoin odotuksia, olisi pyrittävä 
varmistamaan neuvotteluilla, että 
ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan 
riippumattomilta valvontaviranomaisilta 
saatava tuki.



AM\904980FI.doc 5/32 PE491.225v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 27
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ainoastaan Euroopan unioni kykenee 
saavuttamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamiseksi tarvittavan 
kriittisen massan toimimalla yhteisten 
politiikkojen ja strategioiden mukaisesti 
yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa, ja EU:lla 
on myös parhaat mahdollisuudet 
koordinoida kolmansien maiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä.

(4) Ainoastaan Euroopan unioni kykenee 
saavuttamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamiseksi tarvittavan 
kriittisen massan toimimalla yhteisten 
politiikkojen ja strategioiden mukaisesti 
yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa, ja EU:lla 
on myös parhaat mahdollisuudet 
koordinoida kolmansien maiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä. Tässä yhteydessä 
Euroopan parlamentille olisi annettava 
säännöllisesti tietoa ja sitä olisi kuultava 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
suunnitelmista ydinturvallisuuden alalla. 

Or. de

Tarkistus 28
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Neuvosto antoi ydinturvallisuuden ja 
sen valvonnan jatkuvan parantamisen 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 25 päivänä 
kesäkuuta 2009 direktiivin 
2009/71/Euratom ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen 
perustamisesta. Lisäksi neuvosto antoi 
19 päivänä heinäkuuta 2011 direktiivin 
2011/70/Euratom yhteisön kehyksen 

(6) Neuvosto antoi ydinturvallisuuden ja 
sen valvonnan jatkuvan parantamisen 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 25 päivänä 
kesäkuuta 2009 direktiivin 
2009/71/Euratom ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen 
perustamisesta. Lisäksi neuvosto antoi 
19 päivänä heinäkuuta 2011 direktiivin 
2011/70/Euratom yhteisön kehyksen 
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perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten. Nämä direktiivit 
ja Euroopan unionin ydinturvallisuudelle
sekä radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen huollolle asettamat tiukat
vaatimukset toimivat esimerkkeinä, joilla
voidaan kannustaa kolmansia maita 
nostamaan vaatimustasoaan.

perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten. Komissio totesi 
Fukushiman onnettomuuden jälkeen, että 
näitä direktiivejä on tarkistettava 
kiireellisesti, jotta voidaan ottaa käyttöön 
Euroopan unionin ydinturvallisuutta sekä 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen huoltoa koskevat 
korkeimmat vaatimukset, joilla voitaisiin 
lisäksi kannustaa kolmansia maita 
hyväksymään korkeimmat 
ydinturvallisuusvaatimukset, jotka 
vastaavat parhaita käytäntöjä ja 
säteilysuojelua.

Or. en

Perustelu

On todettava, että ydinturvallisuutta koskeviin EU:n direktiiveihin ei sisälly teknisiä 
turvallisuusvaatimuksia. Nykyisten ja mahdollisesti uusien ydinlaitosten 
turvallisuusvaatimusten on oltava mahdollisimman korkeat. Tässä yhteydessä komissio on 
päättänyt vuoden 2011 työohjelmassaan tarkistaa hiljattain annettua 
ydinturvallisuusdirektiiviä.

Tarkistus 29
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Olisi varmistettava, että stressitestejä 
tehdään kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kyseeseen tulevissa kolmansissa maissa ja 
että ydinvoimalaitokset suljetaan 
tarvittaessa.

Or. de

Tarkistus 30
Rebecca Harms



AM\904980FI.doc 7/32 PE491.225v01-00

FI

Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kaikilla alueilla, joille 
yhteistyömekanismi on laajennettu 
vuoden 2007 jälkeen (eli Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläiset 
kumppanuusmaat, Latinalainen 
Amerikka ja Aasia), useita uusia 
ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyövälinettä koskevia hankkeita on 
joko keskeytetty tai peruutettu, ja maat, 
joissa on merkittäviä ydinenergian 
kehityshankkeita (kuten Intia, Brasilia tai 
Persianlahden yhteistyöneuvoston maat), 
eivät ole osoittaneet kiinnostusta 
ydinturvallisuuteen liittyvään 
yhteistyövälineeseen perustuvaan 
yhteistyöhön. Aiemmat kokemukset 
huomioon ottaen tämä uusi 
ydinvoimalaitosten tasolla toteutettava 
yhteistyömekanismi olisi siksi 
kohdennettava erityisesti EU:n 
naapurimaihin.

Or. en

Tarkistus 31
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Ydinturvallisuuteen liittyvälle 
yhteistyövälineelle on varattu 
524 miljoonan euron kokonaistalousarvio 
kaudella 2007–2013 EU:n toimien 
tukemiseksi ja ydinturvallisuuden, 
säteilysuojelun ja tehokkaan 
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ydinmateriaalivalvonnan edistämiseksi 
maailmanlaajuisesti. Noin puolet tästä 
määrästä oli osoitettu Tšernobylin 
reaktorisuojarahastoon. Viimeiset maksut 
tähän rahastoon on määrä suorittaa 
vuoden 2013 loppuun mennessä. Siksi 
EU:n maksuosuuksille Tšernobylin 
reaktorisuojarahastoon ei ole tarvetta 
vuosien 2014–2020 kehyksessä. Näin 
ollen osa uuden ydinturvallisuuteen 
liittyvän yhteistyövälineen ehdotetusta 
631,1 miljoonan euron määrärahasta 
kaudella 2014–2020 kohdennetaan 
uudelleen Fukushima-Daiichin voimala-
alueen kunnostamiseen ja 
säteilysuojeluun.

Or. en

Tarkistus 32
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Uudessa tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmassa 2014–2020 
(Horisontti 2020) ja Horisontti 2020 
-ohjelmaa täydentävässä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmassa (2014–2018) 
kiinnitetään erityisesti huomiota 
kansainväliseen yhteistyöhön ja EU:n 
suhteisiin kolmansiin maihin. Tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota henkilöresurssien 
kehittämiseen.

Or. sl

Tarkistus 33
Rebecca Harms
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unioni rahoittaa toimenpiteitä, 
joilla on tarkoitus edistää 
ydinturvallisuuden, säteilysuojelun ja 
tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen 
korkeaa tasoa kolmansissa maissa tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti.

Euroopan unioni rahoittaa toimenpiteitä, 
joilla on tarkoitus edistää 
ydinturvallisuuden, säteilysuojelun ja 
tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen 
korkeaa tasoa tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti. Tässä asetuksessa tarkoitetun 
ydinturvallisuutta ja 
ydinmateriaalivalvontaa koskevan 
yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää 
ydinenergian käyttöä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla asetuksella pyritään tekemään selväksi, että ensisijaisena tavoitteena on 
turvallisuus eikä ydinenergian edistäminen. Tarkistuksella pyritään yksinkertaisesti 
siirtämään tämä tavoite liitteen (Yhteistyön edellytykset) viimeisestä kohdasta 1 artiklaan.

Tarkistus 34
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unioni rahoittaa toimenpiteitä, 
joilla on tarkoitus edistää 
ydinturvallisuuden, säteilysuojelun ja 
tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen 
korkeaa tasoa kolmansissa maissa tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti.

Euroopan unioni rahoittaa toimenpiteitä, 
joilla on tarkoitus edistää 
ydinturvallisuuden, säteilysuojelun ja 
tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen 
korkeaa tasoa kolmansissa maissa tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti. Tällä 
varmistetaan, että ydinaineita käytetään 
ainoastaan niihin siviilitarkoituksiin, 
joihin ne on tarkoitettu.
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Or. de

Tarkistus 35
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivan ydinturvallisuuskulttuurin 
edistäminen sekä mahdollisimman 
tiukkojen ydinturvallisuusvaatimusten ja 
säteilysuojelun täytäntöön paneminen;

(a) toimivan ydinturvallisuuskulttuurin 
edistäminen sekä mahdollisimman 
tiukkojen ydinturvallisuusvaatimusten ja 
säteilysuojelun täytäntöön paneminen 
erityisesti EU:n naapurimaissa ja 
liittymisneuvotteluja käyvissä maissa 
tämän asetukseen voimaantulopäivänä 
käytössä olevissa ydinvoimalaitoksissa;

Or. en

Perustelu

Kaikilla alueilla, joille yhteistyömekanismi on laajennettu vuoden 2007 jälkeen (eli Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläiset kumppanuusmaat, Latinalainen Amerikka ja Aasia), useita 
uusia ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyövälinettä koskevia hankkeita on joko keskeytetty 
tai peruutettu, ja maat, joissa on merkittäviä ydinenergian kehityshankkeita (kuten Intia, 
Brasilia tai Persianlahden yhteistyöneuvoston maat), eivät ole osoittaneet kiinnostusta 
ydinturvallisuuteen liittyvään yhteistyövälineeseen perustuvaan yhteistyöhön. Aiemmat 
kokemukset huomioon ottaen tämä uusi ydinvoimalaitosten tasolla toteutettava 
yhteistyömekanismi olisi siksi kohdennettava EU:n naapurimaihin.

Tarkistus 36
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huolto, ydinlaitosten 
käytöstä poistaminen ja entisten 

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huolto, ydinlaitosten 
käytöstä poistaminen ja entisten 
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ydinvoimala-alueiden kunnostaminen 
vastuullisella ja turvallisella tavalla;

ydinvoimala-alueiden kunnostaminen 
vastuullisella ja turvallisella tavalla 
kolmansissa maissa;

Or. en

Perustelu

Mahdollisiin hankkeisiin voi kuulua muun muassa Fukushiman voimala-alueen vakautus ja 
kunnostaminen, perinteisten uraanialueiden kunnostaminen, mereen upotettujen esineiden 
talteenotto, jälleenkäsittely ja varastointi (esim. ydinsukellusveneet) tai radioaktiivisen jätteen 
vastuulliseen huoltoon liittyvät asiat maissa, joilla ei tällä hetkellä ole ydinvoiman 
tuotantokapasiteettia.

Tarkistus 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huolto, ydinlaitosten 
käytöstä poistaminen ja entisten 
ydinvoimala-alueiden kunnostaminen 
vastuullisella ja turvallisella tavalla;

(b) ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huolto, ydinlaitosten käytöstä 
poistaminen ja entisten ydinvoimala-
alueiden kunnostaminen vastuullisella ja 
turvallisella tavalla;

Or. ro

Tarkistus 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ydinpolttoainekiertoon, 
ydinpolttoaineen huoltoon ja 
säteilysuojeluun liittyvien tiedotuksen, 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
toimintalinjojen edistäminen ydinvoiman 
alalla;
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Or. ro

Tarkistus 39
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) missä määrin avustusta saaneet 
maat ovat kehittäneet 
ydinvoimalaitoksissa mahdollisimman 
korkean turvallisuustason, joka vastaa 
EU:n parhaita käytäntöjä teknisesti, 
sääntelyn kannalta ja toiminnallisesti;

Or. en

Tarkistus 40
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytettyä polttoainetta, ydinjätettä ja 
käytöstäpoistoa koskevien strategioiden, 
niitä koskevien lainsäädäntö- ja 
sääntelykehysten sekä hankkeiden 
täytäntöönpanon kehitys;

(b) käytettyä polttoainetta, ydinjätettä ja 
käytöstäpoistoa koskevien strategioiden, 
entisten voimala-alueiden ja laitosten 
kunnostamisen määrä ja merkittävyys, 
niitä koskevien lainsäädäntö- ja 
sääntelykehysten sekä hankkeiden 
täytäntöönpanon kehitys;

Or. en

Tarkistus 41
Romana Jordan
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) pitkäaikaiset myönteiset 
ympäristövaikutukset;

Or. sl

Tarkistus 42
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) sellaisen ydinturvallisuuden korkean 
tason saavuttaminen kolmansissa maissa, 
joka on verrattavissa Euroopan unionin 
ydinturvallisuusvaatimuksiin;

Or. sl

Tarkistus 43
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tällä asetuksella tuettavat 
erityistoimenpiteet ja ydinturvallisuuteen 
liittyvään yhteistyöhön sovellettavat 
vaatimukset määritellään tämän asetuksen 
liitteessä.

4. Edellä 1 kohdassa esitettyihin 
tavoitteisiin pyritään etenkin seuraavin 
toimenpitein:

(a) tuki sääntelykehyksen vahvistamiselle;
(b) tuki sellaisten tehokkaiden 
turvallisuusarviointisuunnitelmien 
laatimiselle ja täytäntöönpanolle, jotka 
perustuvat Euroopan 
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ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 
(ENSREG) sopimaan menettelytapaan, ja 
seurantavaiheessa tuki myöhempiä 
turvallisuussuosituksia koskevien 
parhaiden käytäntöjen vaihtamiselle;
(c) yhteistyö seuraavilla aloilla: 
asiantuntemuksen ja valmiuksien 
kehittäminen, onnettomuuksien hallintaa 
ja ehkäisemistä koskevat järjestelyt, 
strategiat käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten ja strategiat 
käytöstä poistamista varten.
Toimenpiteisiin on kuuluttava keskeisenä 
osana tietämyksen siirto 
(asiantuntemuksen jakaminen sekä tuki 
nykyisille ja uusille koulutusohjelmille 
ydinturvallisuuden alalla) saavutettujen 
tulosten kestävyyden varmistamiseksi.
Toimenpiteet toteutetaan koordinoidusti 
kansainvälisten järjestöjen, erityisesti 
Euroopan atomienergiajärjestön (IAEA), 
kanssa ja tarvittaessa yhteistyössä 
kolmansien maiden viranomaisten, 
ydinalan sääntelyviranomaisten ja 
teknisen tuen organisaatioiden sekä 
ydinlaitosten toiminnanharjoittajien 
kanssa ja erityisesti kattavien riski- ja 
turvallisuusarviointien ("stressitestien") 
yhteydessä.
Tällä asetuksella tuettavat 
erityistoimenpiteet ja ydinturvallisuuteen 
liittyvään yhteistyöhön sovellettavat 
vaatimukset määritellään tämän asetuksen 
liitteessä.

Or. en

Tarkistus 44
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tällä asetuksella tuettavat 
erityistoimenpiteet ja ydinturvallisuuteen 
liittyvään yhteistyöhön sovellettavat 
vaatimukset määritellään tämän asetuksen 
liitteessä.

4. Edellä 1 kohdassa esitettyihin 
tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti 
seuraavin toimenpitein:

(a) tuki sääntelyelimille niiden 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
kehittämisen varmistamiseksi ja 
investoiminen henkilöresursseihin;
(b) tuki toimenpiteille 
lainsäädäntökehyksen lujittamiseksi ja 
täytäntöön panemiseksi;
(c) tuki sellaisten 
turvallisuusarviointijärjestelmien 
laatimiselle ja täytäntöönpanolle, jotka 
perustuvat samanlaisiin vaatimuksiin 
kuin Euroopan unionissa sovellettavat 
vaatimukset;
(d) yhteistyö seuraavilla aloilla: 
asiantuntemuksen, kokemuksen ja 
taitojen kehittäminen, onnettomuuksien 
hallintamenettelyt ja onnettomuuksien 
ehkäiseminen, strategiat käytetyn 
polttoaineen vastuullista ja turvallista 
huoltoa varten ja strategiat käytöstä 
poistamista varten.
Tällä asetuksella tuettavat 
erityistoimenpiteet ja ydinturvallisuuteen 
liittyvään yhteistyöhön sovellettavat 
vaatimukset määritellään tämän asetuksen 
liitteessä.

Or. sl

Tarkistus 45
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen nojalla tehtävän 
rahoituksellisen, taloudellisen ja teknisen 
yhteistyön on täydennettävä unionin muilla 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineillä 
tukemaa yhteistyötä.

5. Tämän asetuksen nojalla tehtävän 
rahoituksellisen, taloudellisen ja teknisen 
yhteistyön on täydennettävä unionin muilla 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineillä ja 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmalla 2014–2020 
(Horisontti 2020) ja Horisontti 2020 
-ohjelmaa täydentävällä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmalla (2014–2018) tukemaa 
yhteistyötä.

Or. sl

Tarkistus 46
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan parlamentille annetaan 
säännöllisesti tietoa ja sitä kuullaan 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
suunnitelmista ydinturvallisuuden alalla. 

Or. de

Tarkistus 47
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy strategia-asiakirjat 
yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Strategia-

5. Komissio hyväksyy strategia-asiakirjat 
yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Strategia-
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asiakirjoja voidaan tarkistaa puolivälissä 
tai milloin tahansa samaa menettelyä 
noudattaen. Tarkastelumenettelyä ei 
kuitenkaan tarvitse noudattaa, jos 
strategiaan tehtävät tarkistukset eivät 
vaikuta asiakirjassa alun perin 
määriteltyihin ensisijaisiin aloihin ja 
tavoitteisiin.

asiakirjoja on tarkistettava puolivälissä tai 
milloin tahansa samaa menettelyä 
noudattaen. Tarkastelumenettelyä ei 
kuitenkaan tarvitse noudattaa, jos 
strategiaan tehtävät tarkistukset eivät 
vaikuta asiakirjassa alun perin 
määriteltyihin ensisijaisiin aloihin ja 
tavoitteisiin.

Strategia-asiakirjat on esitettävä 
Euroopan parlamentille, joka antaa 
arvioinnin puolivälin tarkistuksen 
yhteydessä.

Or. sl

Tarkistus 48
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suuntaa antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa esitetään rahoitettavaksi valitut 
ensisijaiset alat, erityistavoitteet, odotetut 
tulokset, tulosindikaattorit sekä alustavat 
määrärahat, jotka esitetään kokonaisuutena 
ja ensisijaisen alan mukaan jaoteltuina ja 
joihin varataan kohtuullinen määrä 
kohdentamattomia varoja; määrärahat 
voidaan tarvittaessa esittää vaihteluvälinä 
tai vähimmäismäärinä.

2. Suuntaa antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa esitetään rahoitettavaksi valitut 
ensisijaiset alat, erityistavoitteet, odotetut 
tulokset, tulosindikaattorit sekä alustavat 
määrärahat, jotka esitetään kokonaisuutena 
ja ensisijaisen alan mukaan jaoteltuina ja 
joihin varataan kohtuullinen määrä 
kohdentamattomia varoja; määrärahat 
voidaan tarvittaessa esittää vaihteluvälinä 
tai vähimmäismäärinä. Suuntaa antavissa 
monivuotisissa ohjelmissa esitetään 
säännöt päällekkäisyyksien välttämiseksi 
ja käytettävissä olevien varojen 
asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 49
Giles Chichester
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuntaa antavien monivuotisten 
ohjelmien on pääsääntöisesti perustuttava 
kumppanimaan tai -alueen kanssa 
käytävään vuoropuheluun, johon 
sidosryhmät osallistuvat, jotta voidaan 
varmistua kyseisen maan tai alueen 
riittävästä omistajuudesta ja edistää 
kansallisille kehitysstrategioille annettavaa 
tukea.

3. Suuntaa antavien monivuotisten 
ohjelmien on pääsääntöisesti perustuttava 
kumppanimaan tai -alueen kanssa 
käytävään vuoropuheluun, johon 
sidosryhmät osallistuvat, jotta voidaan 
varmistua kyseisen maan tai alueen 
riittävästä omistajuudesta ja edistää 
kansallisille kehitysstrategioille annettavaa 
tukea. Näissä monivuotisissa suuntaa 
antavissa ohjelmissa otetaan huomioon 
Euroopan atomienergiajärjestön (IAEA) 
työohjelma ydinturvallisuuden ja jätteiden 
huollon alalla.

Or. en

Tarkistus 50
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kertomukset

1. Komissio tarkastelee tämän asetuksen 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
puolivuotiskertomuksen yhteistyön 
toteuttamisesta.
2. Kertomuksessa esitetään kahta edellistä 
vuotta koskevat tiedot rahoitetuista 
toimenpiteistä, tiedot seuranta- ja 
arviointitoimien tuloksista sekä 
maksusitoumusten ja maksujen 
täytäntöönpanosta eriteltyinä maittain, 
alueittain sekä yhteistyöaloittain.
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Or. en

Tarkistus 51
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöön panemiseksi kaudella 2014–
2020 on 631 100 000 euroa.

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöön panemiseksi kaudella 2014–
2020 on [316 000 000–631 100 000] 
euroa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 631 miljoonan euron määrä on lisäys nykyisen ydinturvallisuuteen liittyvän 
yhteistyövälineen kokonaismäärärahoihin, vaikka ehdotettu väline ei sisällä maksuosuutta 
Tšernobylin reaktorisuojarahastoon, joka edustaa suurinta osaa nykyisestä 
ydinturvallisuuteen liittyvästä yhteistyövälineestä rahoitetuista toimenpiteistä. Tarkistuksessa 
ehdotetaan ehdotetun määrärahan vähentämistä realistisemmaksi, ellei toteuteta Fukushiman 
voimala-alueen kunnostamista edistäviä toimenpiteitä. Jälkimmäisessä tapauksessa ehdotettu 
631 miljoonan euron määrä säilytetään.

Tarkistus 52
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 315 000 000 euroa varataan 
Fukushima-Daiichin voimala-alueen 
vakautukseen ja kunnostamiseen, 
säteilysuojeluun ja elintarvikkeiden 
turvallisuuteen Japanissa. 

Or. en
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Perustelu

Ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyövälineen puitteissa Japanin kanssa tehtävä yhteistyö 
Fukushima-Daiichin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen olisi todellinen konkreettinen hanke 
toukokuussa 2011 pidetyn EU:n ja Japanin huippukokouksen julkilausuman ja liitteen 
mukaisesti annetun ydinturvallisuuteen panostamista koskevan poliittisen sitoumuksen 
johdosta. Vaikka pääasiallinen vastuu kunnostamisesta jää ydinlaitoksen omistajalle ja 
toiminnanharjoittajalle sekä Japanin toimivaltaisille viranomaisille, tehostetusta ja 
organisoidusta kansainvälistä avustamisesta ja neuvonnasta voisi olla valtavasti apua.

Tarkistus 53
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivan ydinturvallisuuskulttuurin 
edistäminen sekä mahdollisimman 
tiukkojen ydinturvallisuusvaatimusten ja 
säteilysuojelun täytäntöön paneminen 
kaikilla tasoilla, erityisesti seuraavasti:

(a) toimivan ydinturvallisuuskulttuurin 
perustaminen ja edistäminen sekä 
mahdollisimman tiukkojen 
ydinturvallisuusvaatimusten, jotka 
vastaavat parhaita käytäntöjä, ja 
säteilysuojelun täytäntöön paneminen 
kaikilla tasoilla, erityisesti seuraavasti:

Or. en

Perustelu

On todettava, että ydinturvallisuutta koskeviin EU:n direktiiveihin ei sisälly teknisiä 
turvallisuusvaatimuksia, vaikka ehdotetusta asetuksesta voisi saada päinvastaisen kuvan. 
Nykyisten ja mahdollisesti uusien ydinlaitosten turvallisuusvaatimusten on oltava 
mahdollisimman korkeat. Siksi ne on saatettava tasolle, joka vastaa teknisesti, sääntelyn 
kannalta ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä maailmassa, ja niitä on parannettava 
jatkuvasti.

Tarkistus 54
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – a alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– jatkuva tuki sääntelyelimille ja teknisen 
tuen organisaatioille sekä sääntelykehyksen 
vahvistaminen erityisesti lupien 
myöntämiseen liittyvien toimenpiteiden 
osalta, mukaan luettuina tehokkaiden ja 
kattavien riski- ja turvallisuusarviointien 
("stressitestien") tarkastelu ja seuranta;

– jatkuva tuki sääntelyelimille ja teknisen 
tuen organisaatioille sekä sääntelykehyksen 
vahvistaminen erityisesti lupien 
myöntämiseen liittyvien toimenpiteiden 
osalta, mukaan luettuina tarvittavien 
toimenpiteiden tarkastelu ja
täytäntöönpano, jotta varmistetaan 
ydinvoimalaitoksissa mahdollisimman 
korkea turvallisuustaso, joka vastaa EU:n 
parhaita käytäntöjä teknisesti, sääntelyn 
kannalta ja toiminnallisesti; 

Or. en

Perustelu

Nykyisten ja mahdollisesti uusien ydinlaitosten turvallisuusvaatimusten on oltava 
mahdollisimman korkeat. Siksi ne on saatettava tasolle, joka vastaa teknisesti, sääntelyn 
kannalta ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä maailmassa, ja niitä on parannettava 
jatkuvasti.

Tarkistus 55
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– poikkeuksellisesti ja ainoastaan 
perustelluissa erityistapauksissa tarjottava 
tuki ydinlaitosten toiminnanharjoittajille 
osana kattavien turvallisuus- ja 
riskinarviointien (stressitestien) 
jatkotoimia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n veronmaksajien varoja ei pitäisi käyttää rahoituksen antamiseen ydinlaitosten 
omistajille tai toiminnanharjoittajille.
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Tarkistus 56
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– poikkeuksellisesti ja ainoastaan 
perustelluissa erityistapauksissa tarjottava 
tuki ydinlaitosten toiminnanharjoittajille 
osana kattavien turvallisuus- ja 
riskinarviointien (stressitestien) 
jatkotoimia;

– poikkeuksellisesti ja tarvittaessa 
yhteistyö ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajien kanssa erityisesti
osana kattavia turvallisuus- ja 
riskinarviointeja (stressitestejä);

Or. en

Tarkistus 57
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – b a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) sääntelyviranomaisten, teknisen tuen 
organisaatioiden ja 
toiminnanharjoittajien korkean tason 
pätevyys ja asiantuntemus välineen
soveltamisaloilla, erityisesti seuraavasti:
– jatkuva tuki sääntelyelinten, teknisen 
tuen organisaatioiden ja ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajien henkilöstön 
koulutukselle ja ammatilliselle 
koulutukselle;
– tuki asianmukaisten koulutuspalvelujen 
kehittämiselle.

Or. en
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Tarkistus 58
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) avustukset sääntelyviranomaisten, 
teknisen tuen organisaatioiden ja 
toiminnanharjoittajien korkean tason 
tietojen ja taitojen varmistamiseksi tämän 
välineen soveltamisaloilla, erityisesti 
seuraavasti:
– jatkuva tuki sääntelyelinten, teknisen 
tuen organisaatioiden ja ydinlaitosten 
toiminnanharjoittajien työntekijöiden 
koulutukselle ja ammatilliselle 
koulutukselle;
– tuki asianmukaisten 
koulutusinfrastruktuurien kehittämiselle.

Or. sl

Tarkistus 59
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava 
keskeisenä osana taitotiedon siirto 
saavutettujen tulosten kestävyyden 
varmistamiseksi. Ne on pantava täytäntöön 
kolmansien maiden viranomaisten, 
ydinalan sääntelyviranomaisten ja niiden 
teknisen tuen organisaatioiden sekä 
erityistapauksissa ydinalan 
toiminnanharjoittajien kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä. Toimenpiteitä olisi tuettava 
hakemalla synergiaa Euratomin ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmaan 
sisältyvien suorien ja epäsuorien toimien 

Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava 
keskeisenä osana taitotiedon siirto 
saavutettujen tulosten kestävyyden 
varmistamiseksi. Ne on pantava täytäntöön 
kolmansien maiden viranomaisten, 
ydinalan sääntelyviranomaisten ja niiden 
teknisen tuen organisaatioiden sekä 
tarvittaessa ydinalan 
toiminnanharjoittajien kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä. Toimenpiteitä olisi tuettava 
hakemalla synergiaa Euratomin ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmaan 
sisältyvien suorien ja epäsuorien toimien 
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kanssa. kanssa.

Or. en

Tarkistus 60
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 1. Yleiset edellytykset – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yhteistyöhön voivat osallistua kaikki 
"kolmannet maat" (maat, jotka eivät ole 
EU:n jäsenvaltioita).

– Yhteistyön olisi katettava "kolmannet 
maat" (maat, jotka eivät ole EU:n 
jäsenvaltioita) tämän asetuksen 
1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän mekanismin maantieteellisen kattavuuden olisi oltava johdonmukainen 1 artiklassa 
lueteltujen ydinturvallisuuden alojen kanssa.

Tarkistus 61
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 1. Yleiset edellytykset – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Korkean tulotason maita olisi 
hyväksyttävä ohjelmiin ainoastaan 
poikkeustoimien mahdollistamiseksi 
esimerkiksi suuren ydinonnettomuuden 
jälkeen, jos se on tarpeen ja asianmukaista.

– Korkean tulotason maita olisi 
hyväksyttävä ohjelmiin ainoastaan 
poikkeustoimien mahdollistamiseksi 
esimerkiksi suuren ydinonnettomuuden 
jälkeen, jos se on tarpeen ja asianmukaista.
Tässä asetuksessa tarkoitetaan "korkean 
tulotason mailla" maita ja alueita, jotka 
on lueteltu teollistuneiden ja muiden 
korkean tulotason maiden ja alueiden 
sekä muun toiminnan kuin julkisen 
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kehitysavun kyseessä ollessa asetuksen 
(EY) N:o 1905/2006 soveltamisalaan 
kuuluvien kehitysmaiden kanssa tehtävän 
yhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta 21 päivänä joulukuuta 
2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1934/2006 liitteessä I.

Or. sl

Tarkistus 62
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 1. Yleiset edellytykset – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kolmansien maiden, jotka haluavat tehdä 
yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, on 
noudatettava tiukasti ydinsulkuperiaatetta.
Niiden on myös oltava asiaan liittyvien 
ydinturvallisuutta ja ydinturvajärjestelyjä 
koskevien Euroopan atomienergiajärjestön
(IAEA) yleissopimusten sopimuspuolia tai 
osoitettava toteuttaneensa toimenpiteet, 
jotka ilmaisevat niiden vakaan 
aikomuksen liittyä näihin 
yleissopimuksiin. Yleissopimuksiin 
liittyminen tai niihin liittymisen 
edellyttämien valmistelujen toteuttaminen 
voidaan asettaa Euroopan unionin kanssa 
tehtävän yhteistyön edellytykseksi.
Hätätapauksissa tästä periaatteesta olisi 
poikkeuksellisesti voitava joustaa.

– Kolmansien maiden, jotka haluavat tehdä 
yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, on 
noudatettava tiukasti ydinsulkuperiaatetta.
Niiden on myös oltava asiaan liittyvien 
ydinturvallisuutta ja ydinturvajärjestelyjä 
koskevien Euroopan atomienergiajärjestön
(IAEA) yleissopimusten sopimuspuolia ja 
sellaisia maita, jotka huoltavat 
radioaktiivista jätettä turvallisesti.
Yleissopimuksiin liittyminen ja niiden 
täytäntöönpano olisi asetettava Euroopan 
unionin kanssa tehtävän yhteistyön 
edellytykseksi. Hätätapauksissa tästä 
periaatteesta olisi poikkeuksellisesti 
voitava joustaa.

Or. lt

Tarkistus 63
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 1. Yleiset edellytykset – 7 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Tässä asetuksessa tarkoitetun 
ydinturvallisuutta ja
ydinmateriaalivalvontaa koskevan 
yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää 
ydinenergian käyttöä.

– Tässä asetuksessa tarkoitetun 
ydinturvallisuutta ja 
ydinmateriaalivalvontaa koskevan 
yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää 
ydinenergian käyttöä tai pidentää
nykyisten ydinvoimalaitosten käyttöikää.

Or. en

Tarkistus 64
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 2. Maat, joilla on ydinvoiman tuotantokapasiteettia –
1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyö yhteisön rahoitusta jo saaneiden 
maiden kanssa riippuu yhteisön 
talousarviosta rahoitettujen toimien 
arvioinnista ja siitä, ovatko uudet tarpeet 
asianmukaisesti perusteltuja. Arvioinnin 
perusteella on voitava määrittää tarkemmin 
tulevan yhteistyön luonne ja kyseisille 
maille tulevaisuudessa myönnettävät tuet.

Yhteistyö, jolla ei pyritä kehittämään 
uutta ydinvoiman tuotantokapasiteettia tai 
pidentämään nykyisten 
ydinvoimalaitosten käyttöikää, yhteisön 
rahoitusta jo saaneiden 
liittymisneuvotteluja käyvien maiden ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaiden kanssa riippuu yhteisön 
talousarviosta rahoitettujen toimien 
arvioinnista ja siitä, ovatko uudet tarpeet 
asianmukaisesti perusteltuja. Arvioinnin 
perusteella on voitava määrittää tarkemmin 
tulevan yhteistyön luonne ja kyseisille 
maille tulevaisuudessa myönnettävät tuet.

Or. en

Tarkistus 65
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 2. Maat, joilla on ydinvoiman tuotantokapasiteettia –
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöohjelmissa niiden kaikkien 
kolmansien maiden kanssa, joilla on 
ydinvoiman tuotantokapasiteettia, olisi 
asetettava etusijalle nykyisten laitosten 
käytöstä poistaminen, entisten 
ydinvoimala-alueiden vakautus ja/tai 
kunnostaminen, säteilysuojelu ja 
elintarvikkeiden turvallisuus, erityisesti 
suuren ydinonnettomuuden jälkeen, 
perinteisten uraanikaivosalueiden 
kunnostaminen sekä mereen upotettujen 
radioaktiivisten esineiden ja materiaalien 
talteenotto ja huolto, jos niistä on vaaraa 
ihmisille.

Or. en

Perustelu

Ohjelman tarkoituksena ei ole kannustaa maita ottamaan käyttöön ydinteknologiaa. 
Tarkistuksella pyritään selventämään ponnekkaasti sitä, että suurin osa ohjelman 
kustannuksista kohdennetaan käytöstä poistamiseen ja kunnostamiseen, erityisesti 
Fukushiman voimala-alueella.

Tarkistus 66
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 2. Maat, joilla on ydinvoiman tuotantokapasiteettia –
2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisessä maassa toteutettavan 
toimenpiteen kiireellisyys 
ydinturvallisuuden ja ydinturvajärjestelyjen 
tilanteen kannalta; ja

(a) kyseisessä maassa toteutettavan 
toimenpiteen kiireellisyys 
ydinturvallisuuden ja ydinturvajärjestelyjen 
tilanteen kannalta.

Or. en



PE491.225v01-00 28/32 AM\904980FI.doc

FI

Tarkistus 67
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 2. Maat, joilla on ydinvoiman tuotantokapasiteettia – 2 
kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiettyjen laajaa ydinvoiman 
tuotantokapasiteetin kehittämisohjelmaa 
suunnittelevien maiden tapauksessa se, 
kuinka olennaista yhteisön toimien 
toteuttaminen asianmukaisessa vaiheessa 
on sen varmistamiseksi, että kyseisen 
ohjelman kehittämisen ohella edistetään 
ydinturvallisuus- ja 
turvajärjestelykulttuuria etenkin 
sääntelyviranomaisten ja teknisen tuen 
organisaatioiden valmiuksien tai 
lujittamisen sekä käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
vastuullista ja turvallista huoltoa 
koskevien strategioiden ja kehysten 
laatimisen ja täytäntöönpanon osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 68
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 3. Maat, joilla ei ole ydinvoiman tuotantokapasiteettia –
1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyö niiden maiden kanssa, joilla on 
tutkimusreaktoreita mutta jotka eivät 
halua kehittää ydinvoiman 
tuotantokapasiteettia, riippuu tilanteen 
kiireellisyydestä ydinturvallisuuden ja 

Yhteistyöohjelmat niiden maiden kanssa, 
joilla ei ole ydinvoiman 
tuotantokapasiteettia tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä, olisi rajoitettava 
koskemaan säteilysuojelua, erityisesti 
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ydinturvajärjestelyjen kannalta. suuren ydinonnettomuuden jälkeen, ja 
perinteisten uraanikaivosalueiden 
kunnostamista sekä mereen upotettujen 
radioaktiivisten esineiden ja materiaalien 
talteenottoa ja huoltoa, jos niistä on 
vaaraa ihmisille.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa tarkoitetun ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalivalvontaa koskevan 
yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää ydinenergian käyttöä. Maiden kannustaminen 
epäsuorasti kehittämään ydinenergiaa siten, että annetaan niiden ydinohjelmista luotettava 
vaikutelma EU:n avustuksella, ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 69
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 3. Maat, joilla ei ole ydinvoiman tuotantokapasiteettia –
2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyössä sellaisten maiden kanssa, 
jotka haluavat kehittää ydinvoiman 
tuotantokapasiteettia riippumatta siitä, 
onko niillä tutkimusreaktoreita, ja joiden 
tilanteessa toimien toteuttaminen 
asianmukaisessa vaiheessa voi olla 
olennaista sen varmistamiseksi, että 
ydinvoimatuotantoa koskevan ohjelman 
ohella edistetään ydinturvallisuus- ja 
turvajärjestelykulttuuria etenkin 
sääntelyviranomaisten ja teknisen tuen 
organisaatioiden vahvistamisen osalta, 
otetaan huomioon ydinvoiman 
kehittämisohjelman vakuuttavuus, 
ydinenergian käytöstä tehdyn hallituksen 
päätöksen olemassaolo sekä alustavan 
etenemissuunnitelman laatiminen10.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tässä asetuksessa tarkoitetun ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalivalvontaa koskevan 
yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää ydinenergian käyttöä. Maiden kannustaminen 
epäsuorasti kehittämään ydinenergiaa siten, että annetaan niiden ydinohjelmista luotettava 
vaikutelma EU:n avustuksella, ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 70
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 3. Maat, joilla ei ole ydinvoiman tuotantokapasiteettia –
3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän ryhmään kuuluvien maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön ensisijaisena 
tavoitteena on oltava tarvittavan 
sääntelyinfrastruktuurin ja ydinalan 
sääntelyviranomaisen ja teknisen tuen 
organisaatioiden teknisten valmiuksien 
kehittäminen. Käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa koskevien strategioiden 
ja kehysten laatimista olisi harkittava ja 
tarpeen mukaan tuettava myös maissa, 
jotka eivät harkitse kehittävänsä tai jotka 
ovat päättäneet olla kehittämättä 
ydinvoiman tuotantokapasiteettia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Ensisijaiset alat – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta saadaan aikaan sellaiset Tämän välineen nojalla tehtävän 
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turvallisuusolosuhteet, että väestön 
elämää ja terveyttä vaarantavat tekijät 
poistuvat, ja sen varmistamiseksi, että 
ydinaineita ei siirretä käytettäväksi 
muuhun kuin siihen käyttöön, johon ne 
on tarkoitettu, yhteistyön on 
suuntauduttava ensisijaisesti ydinalan 
sääntelyviranomaisiin (ja niiden teknisen 
tuen organisaatioihin). Tavoitteena on 
varmistaa niiden tekninen pätevyys ja 
riippumattomuus sekä vahvistaa 
sääntelykehystä erityisesti lupien 
myöntämiseen liittyvien toimenpiteiden 
osalta, tehokkaiden ja kattavien riski- ja 
turvallisuusarviointien ("stressitestien") 
tarkastelu ja jatkotoimet mukaan 
luettuina.

yhteistyön on suuntauduttava ensisijaisesti 
ydinalan sääntelyviranomaisiin (ja niiden 
teknisen tuen organisaatioihin), ja 
tavoitteena on varmistaa niiden tekninen 
pätevyys ja riippumattomuus sekä 
vahvistaa sääntelykehystä erityisesti 
seuraavilla aloilla:

Muut tämän asetuksen perusteella 
toteutettavien yhteistyöohjelmien 
ensisijaiset alat ovat seuraavat:

– lupien myöntäminen;
– käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa koskevien strategioiden 
ja kehysten laatiminen ja täytäntöönpano;

– käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa koskevien strategioiden 
ja kehysten laatiminen ja täytäntöönpano;

– nykyisten laitosten käytöstä poistaminen 
ja entisten ydinvoimala-alueiden ja 
perinteisten uraanikaivosalueiden 
kunnostaminen sekä mereen upotettujen 
radioaktiivisten esineiden ja materiaalien 
talteenotto ja huolto, jos niistä on vaaraa 
ihmisille.

– nykyisten laitosten käytöstä poistaminen 
ja entisten ydinvoimala-alueiden ja 
perinteisten uraanikaivosalueiden 
kunnostaminen sekä mereen upotettujen 
radioaktiivisten esineiden ja materiaalien 
talteenotto ja huolto, jos niistä on vaaraa 
ihmisille;

– sen varmistaminen, että ydinaineita ei 
siirretä käytettäväksi muuhun kuin siihen 
käyttöön, johon ne on tarkoitettu.

Or. en

Perustelu

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa 23. toukokuuta 2012 antamassaan lausunnossa 
seuraavaa: "Ydinturvallisuusyhteistyövälinettä koskevassa ehdotuksessa todetaan, että 
välineen päämääränä on poistaa ydinvahingon vaara. On kuitenkin huomattava, että samoin 
kuin ajateltaessa riskien poistamista minkä tahansa monimutkaisen teollisen prosessin 
yhteydessä, tekniseltä kannalta tämän tavoitteen saavuttamista ei voida taata. Tämä pätee 
erityisesti vakavan ydinonnettomuuden estämiseen. [...] On myös todettava, että usko riskien 
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poistumiseen ei edistä korkeatasoista turvallisuuskulttuuria missään prosessissa."

Tarkistus 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – Ensisijaiset alat – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vaadittavien taitojen kehittäminen 
ydinlaitosten käytön ja käytöstä 
poistamisen, ydinjätteen huollon ja 
säteilysuojelun alalla.

Or. ro

Tarkistus 73
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – Ensisijaiset alat – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyötä kolmansien maiden 
ydinlaitosten toiminnanharjoittajien kanssa 
olisi harkittava vain erityistilanteissa 
"stressitestien" jatkotoimien yhteydessä.
Tällaiseen yhteistyöhön ei sisälly 
laitteiden toimittamista.

Yhteistyö kolmansien maiden ydinlaitosten 
omistajien ja/tai toiminnanharjoittajien 
kanssa ei kuulu tämän välineen 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

EU:n veronmaksajien varoja ei pitäisi käyttää rahoituksen antamiseen ydinlaitosten 
omistajille tai toiminnanharjoittajille.


