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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustuesta Bulgariassa sijaitsevan 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 poistamiselle käytöstä – ”Kozloduy-ohjelma”
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0581),

– ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja niiden sopimusten 
mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan 30 artiklan, joka 
koskee Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksikköjä 1–4, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja parlamentille "Ydinturvallisuus 
Euroopan unionissa" (KOM(2002)0605),

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto 
on kuullut parlamenttia (C7-0289/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perussopimuksen 106 a 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Turvallisuussyistä sovittu Kozloduyn 
ydinvoimalan 3- ja 4-yksiköiden 
aikaistettu käytöstä poistaminen olisi 
varmistettava toimittamalla kummankin 
yksikön varastointialtaissa oleva 
säteilytetty ydinpolttoaine ulkoiseen 
väliaikaisvarastoon. 

Or. de

Perustelu

Käytöstä poistamisen olisi ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi oltava peruuttamatonta. 
Tämän teknisesti lopullisesti varmistavat toimenpiteet (kuten turvajärjestelyjen purkaminen 
tai rakennusta koskevat toimenpiteet) voidaan toteuttaa vasta kun ydinpolttoaine on poistettu 
kokonaisuudessaan yksiköstä.

Tarkistus 2

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) Yhteisö ottaa huomioon, että Bulgaria 
ei ole juuri edistynyt säteilytetyn 
ydinpolttoaineen ja erittäin 
radioaktiivisen jätteen 
loppuvarastoinnissa eikä Bulgariasta ja 
Venäjältä peräisin olevan säteilytetyn 
ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn 
lopettamisessa, ja pitää siten tarpeellisena 
antaa tukea tämän kehityksen 
nopeuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Bulgarianenergiahankkeita on jo tuettu yli 259 miljoonalla eurolla. Sähkönsaanti oli 
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varmistettu myös Kozloduyn ydinvoimalan 1–4 yksikön käytöstä poistamisen jälkeen. 
Tuotantokapasiteettia ei siis tarvitse korvata huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Lisätuki 
johtaisi muiden valtioiden tai tuottajien kannalta haitalliseen kilpailun vääristymiseen. Se ei 
ole EU:n lainsäädännön mukaisesti sallittua. Sen sijaan turvallisuussyistä on tarpeen tukea 
Bulgariaa säteilytetyn ydinpolttoaineen loppuvarastoinnin yhteydessä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Määrärahasta kohdennetaan 180 
miljoonaa euroa seuraavien hankkeiden 
tukemiseen: (1) hankkeiden hallinnointi, 
tekninen apu käytöstäpoisto-ohjelman 
toteuttamisen tueksi; (2) palkanmaksu 
715:lle Kozloduyn ydinvoimalassa 
työskentelevälle asiantuntijalle (käyttö, 
ylläpito, tekninen tuki, hankejohto), jotka 
osallistuvat yksiköiden 1–4 käytöstä 
poistamiseen; (3) osallistuminen 
kansallisen radioaktiivisen jätteen 
loppusijoituslaitoksen rakentamiseen; 
laitos on välttämätön käytöstäpoisto-
ohjelman toteuttamiseksi; (4) laitosalueen 
infrastruktuuri ja purkujätteen käsittely, 
mukaan luettuna lisämäärärahat 
hankkeisiin, jotka ovat jo 
tarjouspyyntövaiheessa. Hankkeessa 4 
mainittu paikalla olevan infrastruktuurin 
parantaminen saa sisältää ainoastaan 
toimia, jotka koskevat yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamista. Loput 120 miljoonaa 
euroa käytetään välittömän 
loppuvarastoinnin edistämiseen ja 
loppuvarastoinnin kannalta välttämätöntä 
kuivaa välivarastointia koskevan 
kapasiteetin nopeampaan kehittämiseen.

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista määrittää tuettavat toimet tarkasti, jotta käytöstä poistamisen 
tiukkojen turvallisuusvaatimusten täyttämiseen tarkoitetut varat käytettäisiin tehokkaasti.
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Kozloduyn erityiset infrastruktuuritoimet eivät saa kohdistua yksiköiden 5 ja 6 ylläpitoon. 
Muutoin EU-varoja käytettäisiin tarkoituksen vastaisesti ja muille sähköntuottajille 
aiheutettaisiin kilpailuhaittoja. Bulgarian hallitus ja komissio määrittävät piakkoin 
säteilytetyn ydinpolttoaineen väli- ja loppuvarastointia koskevat konkreettiset toimet.

Tarkistus 4

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.

Or. de

Perustelu

Energia-alan kompensointitoimiin ei myönnetä tukea.

Tarkistus 5

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 kaiken tähän 
kytkeytyvän radioaktiivisen aineen 
loppuvarastointiin annettavan yhteisön 
rahoitustuen täytäntöönpanoa varten, 
jäljempänä "Kozloduy-ohjelma".

Or. de
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Perustelu

Varoja olisi käytettävä turvallisen loppuvarastoinnin nopeampaan toteuttamiseen eikä 
energia-alan kompensointitoimien tukemiseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä 
toimenpiteitä,
loppuvarastointijärjestelmän tarvittavaa 
kehittämistä ja loppuvarastointipaikan 
hakemista, vahvistamista ja 
kartoittamista.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen perustelujen 5.1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa käsitellään 
pelkästään yksikköjä 1–4, ja lisäksi on tuettava välitöntä loppuvarastointia varten tarvittavia 
toimia ja sen nopeaa edistymistä.
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Tarkistus 7

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. 
Tarkastukseen kuuluu myös 
käytöstäpoiston kulloisenkin lupatilanteen 
kartoittaminen.

Or. de

Perustelu

Varmistetaan varojen oikea-aikainen käyttö ja parannetaan niiden tarkoituksenmukaisen 
käytön valvontaa.
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PERUSTELUT

Kun Keski- ja Itä-Euroopan maita liittyi unioniin, unionissa pohdittiin sikäläistä 
atomienergian käyttöä ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyä. Jäsenyyttä hakeneiden maiden 
turvastandardit olivat objektiivisesti tarkasteltuina väljempiä, ihmisten ja ympäristön suojelua 
piti parantaa vaikuttamalla asiaan ja antamalla rahoitustukea. 

Kyseiset maat alkoivat yleensä vasta liittymisen jälkeen ottaa käyttöön oikeudellisia ja 
teknisiä määräyksiä ydinvoimaloiden sulkemiseksi. Käytöstäpoistosta aiheutuvien jätteiden 
käsittelyä koskeva kapasiteetti on edelleen rajallista.

Eräissä jäsenyyttä hakeneissa maissa ei ole vieläkään vahvistettu, onko säteilytetty 
ydinpolttoaine jälleenkäsiteltävä vai loppuvarastoitava suoraan1. Tämä vaikuttaa varmasti 
kyseisissä maissa paineeseen pyrkiä edistymään loppuvarastoinnissa ja etenkin erittäin 
radioaktiivisen jätteen ja säteilytetyn ydinpolttoaineen varastoinnissa. Tämä pätee erityisesti 
Bulgariaan. Mailla ei ole myöskään sitovia suunnitelmia pidempiaikaisten vähä- ja 
keskiaktiivisten jätteiden käsittelystä.

Bulgarian tasavallassa syntyvä säteilytetty polttoaine jälleenkäsitellään nykyisen strategian 
mukaisesti lähinnä Venäjällä2. Tällöin ihmisiin ja ympäristöön kohdistuva, 
ydinenergiatuotannon vaarallisimman tuotteen käsittelystä ihmisille ja ympäristölle aiheutuva 
olennainen rasitus siirretään maahan, joka ei kuulu EU:n jäsenvaltioihin. Jälleenkäsittely 
aiheuttaa hyvin suuren turvateknisen vaaran (erittäin radioaktiiviset päästöt normaalikäytössä 
ja vakavien onnettomuuksien mahdollisuus) ja toisaalta se merkitsee ydinaseiden leviämisen, 
eli ydinvoiman sotaisan käytön suurta vaaraa. Jälleenkäsittelyä ei voida pitää hyväksyttävänä 
tapana huolehtia säteilytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä.

Edellä kuvatut puutteet vaikuttavat myös Euroopan unionin turvallisuusintresseihin. Siksi on 
hyvin tärkeää, että Keski- ja Itä-Euroopan maat edistyvät pikaisesti säteilytetyn polttoaineen 
ja erittäin radioaktiivisen jätteen loppuvarastoinnissa.

Komissio on nyt tehnyt asetusehdotuksen (KOM(2009)0581), jolla on määrä varmistaa tuki 
Bulgarian Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstäpoistolle ja varmistaa tällöin 
syntyvien radioaktiivisten aineiden käsittely.

Komissio perustelee ehdotustaan sillä, että Bulgarian tasavallalla ei historiallisista syistä 
johtuen ole riittäviä vakuuksia yksiköiden purkamisesta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi ja että liittymisasiakirjasta aiheutuu velvoite sulkea Kozloduyn yksiköt 1–4 
etuajassa.

Esittelijä hyväksyy perustelut ja korostaa, että kummankin osapuolen on noudatettava 
liittymisasiakirjan velvoitteita, jotka koskevat Kozloduyn yksiköiden 1–4 käytöstäpoistoa. 
                                               
1 KOM(2008)0542 lopullinen
2 Bulgarian tasavalta: Kolmas kansallinen selonteko käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskevassa yleissopimuksessa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämisestä, Sofia, 
syyskuu 2008.
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Komissio toteaa, että mikäli EU:lta ei saada rahoitustukea, sillä saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia turvallisuuteen paikalla. Niitä ja yksiköiden 3 ja 4 uudelleen käyttöön ottamista 
on vältettävä.

Perusteena Kozloduyn yksiköiden 1–4 käytöstäpoistolle on se kansainvälisesti tunnustettu 
tosiasia, että VVER 440/230 -tyyppisissä reaktoreissa on vakavia rakenteellisia ja 
turvallisuuden kannalta ratkaisevia puutteita, joita ei voida oikaista tehokkaasti ja kohtuullisin 
kustannuksin. Komissio oli jo aiemmin todennut, että Kozloduyn reaktoreita 1–4, "ei voi 
kohtuudella saattaa korkealle turvallisuustasolle"1, ja pitänyt niiden käytöstäpoistoa 
tarpeellisena vuonna 2002 ja vahvistanut tämän näkemyksen vuonna 20092. Esittelijä tukee 
tätä näkemystä, mutta toteaa lisäksi, että vaikka tämän reaktorityypin turvataso on erityisen 
riittämätön, kaikkien muidenkin reaktorityyppien on rajoitettu eikä minkään tyypin vakavia 
onnettomuuksia voida sulkea pois missään maassa.

Kozloduyn yksiköt 1 ja 2 suljettiin vuoden 2002 lopussa ja yksiköt 3 ja 4 vuoden 2006 
lopussa käytöstäpoistoa varten. Vuonna 2002 suljettujen yksikköjen käytöstäpoistotoimia 
voitiin jatkaa keskeytyksittä. Yksiköissä 3 ja 4 taas voidaan toteuttaa käytöstäpoistotoimia 
vain rajoitetusti, koska varastointialtaissa on vielä säteilytettyä ydinpolttoainetta. Voimalan 
turvallisuuden parantamiseksi ja kummankin yksikön mahdolliseen uudelleen 
käyttöönottamisen estämiseksi on ydinpolttoaine siirrettävä mahdollisimman nopeasti 
ulkoiseen välivarastoon ja käytöstäpoisto on aloitettava välittömästi. 

Kozloduyn yksiköiden 1–4 käytöstäpoistoon tarvitaan jätehuolto ja ydinpolttoaineen 
välivarastointi mukaan lukien 1800 miljoonaa euroa3. Tämä arvio voidaan rinnastaa 
esimerkiksi Saksan liittotasavallan Greifswaldissa olevaa kahta samaa reaktorityyppiä 
koskeviin kustannuksiin. Greifswaldin ilmoittamien kustannusten perusteella voidaan 
päätellä, että neljää reaktoria varten tarvitaan – muut ehdot osin huomioon ottaen – 1780 
miljoonaa euroa4. 

Bulgarian tasavallan hallitus vaati alun perin neljän reaktorin käytöstäpoiston seuraavaa 
vaihetta varten 202 miljoonaa euroa. Komission kaudelle 2010–2013 ehdottamat 
käytöstäpoiston määrärahat ovat 180 miljoonaa euroa. Kansainvälinen yhteisö (lähinnä EU) 
asetti vuoteen 2006 mennessä käyttöön 340 miljoonaa euroa (Phare), 2007–2008 253 
miljoonaa euroa (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) ja vuonna 2009 89,5 miljoonaa 
euroa. Käytöstäpoistoon myönnettävä tuki on vuoteen 2013 mennessä yhteensä noin 860 
miljoonaa euroa. Vaikka vuoteen 2006 mennessä ja vuodeksi 2009 myönnettyjen 
määrärahojen osuus ei ole nykyisin tarkkaan tiedossa, on syytä olettaa, että vuoteen 2013 
mennessä aiheutuvat käytöstäpoiston, radioaktiivisen jätteen käsittelyn ja säteilytetyn 
ydinpolttoaineen tähän asti määrätyn välivarastoinnin kustannukset on pitkälti katettu.

Kun otetaan huomioon Bulgarian tasavallan omavastuuosuus, komission ehdottamaa 180 
miljoonaa euroa voidaan pitää kohtuullisena.
                                               
1 KOM(2002)0605 lopullinen.
2 SEC(2009)1431.
3 Komission 25. tammikuuta 2010 antama vastaus esittelijä Rebecca Harmsin kysymykseen.
4 Saksan säteilyturvavirasto: Tutkimus Saksan ydinteknisten laitosten käytöstäpoistosta ja purkamisesta 
aiheutuvista mahdollisista säästöistä, hanke O2 S 7778, Saksan liittotasavalaan opetus- ja 
tutkimusministeriön toimeksiannosta
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Edellä mainittuun 1 800 miljoonan euron rahoitustarpeeseen ei ole sisällytetty 
ydinpolttoaineen loppukäsittelyn kustannuksia eikä vastaavaa hanketta sisälly komission 
ehdottamaan 300 miljoonan euron tukeen. Bulgarian nykyisin noudattama, jälleenkäsittelyä 
muualla kuin Euroopan unionissa koskeva strategia ei – kuten edellä jo todettiin – ole 
turvallisuus- ja varmuussyistä hyväksyttävissä. Yleissopimusta koskevassa kolmannessa 
raportissa perustellaan jälleenkäsittelyyn eikä välittömään loppuvarastointiin turvautumista 
riittämättömillä varoilla ja tuleviin sukupolviin kohdistuvan ennakoimattoman kuormituksen 
välttämisellä. 

Tulevien sukupolvien kuormitusta koskeva argumentti ei kestä lähempää tarkastelua. 
Jälleenkäsittelyssä ei tuhota mitään ydinenergian käytöstä aiheutuvia aineita, joten ne ovat 
myös tulevien sukupolvien riesana.

EU:n olisi asetettava käyttöön puuttuvat varat, jotta jälleenkäsittely voitaisiin lopettaa 
mahdollisimman pian. Jälleenkäsittelyä koskevia uusia sopimuksia ei pitäisi tehdä ja 
nykyisten sopimusten irtisanomista olisi tarkasteltava. Komission ilmoituksen1 mukaan jo 
myönnetyillä varoilla rahoitetaan välivaraston perustaminen sekä CONSTOR-kontin 
hankkiminen kaikkea yksiköiden 1–4 ydinpolttoainetta varten. Vuoteen 2013 saakka 
säteilytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn varatusta 120 miljoonan euron määrästä on 
rahoitettava toimia koko välivarastointikapasiteetin käyttöön saamisen nopeuttamiseksi 
loppuvarastointipaikan pikaiseksi valitsemiseksi ja geologisen soveltuvuuden 
kartoittamiseksi.

Komission ehdottamassa Kozloduy-ohjelman rahoittamista koskevassa asetuksessa tuetaan 
myös energiahankkeita. Esittelijä ei hyväksy tätä.

Bulgarian tasavallan energiahankkeita on jo tuettu Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin varoilla vuoteen 2009 saakka yli 259 miljoonalla eurolla. Komission mukaan 
kyse oli pääasiassa energiatehokkuuden parantamisesta ja uusiutuvien energialähteiden 
käytöstä2. Näin Bulgaria kykeni tekemään sähköntuotantokapasiteetistaan vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa ja kokonaisuutena tarkastellen ympäristöystävällisempää. 
Bulgaria on kuitenkin puolestaan päättänyt lisätä sähköntuotantokapasiteettiaan 
hyödyntämällä ydinvoimaa. Tämä saattaisi kyllä pienentää jossain määrin 
hiilidioksidipäästöjä, jos samalla luovutaan hiilestä, mutta radioaktiivisuus lisää ihmisten ja 
ympäristön kuormitusta ja turvallisuusriskit kasvavat mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi.
Koska jokainen energiatehokkuuteen investoitu euro vähentää moninkertaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä hyvin paljon nopeammin ja kuin jokainen ydinenergian 
kehittämiseen investoitu euro, ydinstrategiassa pitäytyminen johtaa todellisuudessa 
suurempiin päästöihin kuin muita strategioita sovellettaessa. 

Yksiköiden 1 ja 2 sulkemisesta on jo kahdeksan vuotta ja yksiköiden 3 ja 4 sulkemisesta yli 
kolme vuotta, eli vain viisi vuotta ennen käytöstäpoistoon säädettyä määräaikaa. Korvaavan 
kapasiteetin suunnittelulle ja rakentamiselle oli siis riittävästi aikaa ja se oli myös mahdollista 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin tuen turvin. Lisätuki johtaisi muiden valtioiden 

                                               
1 Komission 2. helmikuuta 2010 antama lisävastaus esittelijä Rebecca Harmsin kysymykseen.
2 KOM(2009)0581 lopullinen.
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tai tuottajien kannalta haitalliseen kilpailun vääristymiseen. Se ei ole EU:n lainsäädännön 
mukaisesti sallittua.

Bulgarian sähköntuotanto on taattu ongelmitta vuodesta 2007 lähtien (eli Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköiden 1–4 sulkemisen jälkeen)1. Tuotantokapasiteettia ei siis tarvitse 
korvata Bulgarian huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Jos komission ehdotuksessa käytetyllä 
alue-ilmaisulla viitataan myös Bulgarian ulkopuolisiin alueisiin, olisi ensin tutkittava näiden 
maiden toimituksia. Koska naapurimaat eivät Romaniaa lukuun ottamatta EU:n jäseniä, olisi 
lisäksi tarkastettava, missä määrin niiden toimituksia voidaan tukea EU-varoin tällä tavalla. 
Lisäksi bulgarialaiset sähköntoimituslaitosten ylläpitäjät saavat vientituloja. Tätä vientiä ei 
saa tukea EU-varoilla.

Kun otetaan huomioon, että säteilytetyn ydinpolttoaineen jatkokäsittelyyn varataan 120 
miljoonaa euroa, komission ehdotus vaikuttaa käytöstäpoiston osalta asianmukaiselta:

EU:n talousarviosta annettavan tuen jatkuminen vastaa ydinenergian käytön turvallisuutta 
koskevia EU:n etuja.

Tuen myöntäminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin välityksellä on 
asianmukaista.

Ilman tukea olisi mahdollista, että Kozloduyn reaktorit 3 ja 4 otettaisiin käyttöön, mikä 
merkitsisi huomattavaa häiriötilanteiden riskiä. Vakavien häiriötilanteiden vaikutukset eivät 
rajoittuisi pelkästään Bulgarian tasavaltaan.

Bulgarian tasavallalla ei toistaiseksi ole riittäviä vakuuksia käytöstäpoistoa varten. Ilman EU-
varoja ei todennäköisesti kyetä varmistamaan, että ihmisiä ja ympäristöä suojelevat 
käytöstäpoistotoimet etenevät tarvittavassa määrin. 

Koska rahastotuki on nykyisin vähäistä, EU-varoilla edistetään ihmisten ja ympäristön 
suojelemiseksi sitä, että käytöstäpoistotoimien turvallisuus on hyvä.

EU-varojen käyttö on rajattava Kozloduyn reaktoreiden 1 ja 4 käytöstäpoistoon ja sitä 
koskeviin vahvistettuihin hankkeisiin ja ydinpolttoaineen kuivaan välivarastointiin ja 
loppuvarastointiin. Johdanto-osan kappaleisiin ja artikloihin ehdotetut muutokset ja 
täydennykset täsmentävät varojen käyttöä ja kytkevät sen EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin: 
tiukkojen turvastandardien noudattamiseen reaktoreita käytöstä poistettaessa ja vapautettujen 
energiamarkkinoiden toteuttamisessa välttäen pitkäaikaista kilpailun vääristymistä. 

Asetuksen 6 artiklalla on määrä mahdollistaa EU-varojen käyttötarkoituksen ja oikea-aikaisen 
käytön tehokas valvonta. Tällöin on hyvä tietää lupamenettelyn kulloisestakin vaiheesta. 
Lisäksi on tarkastettava säännöllisesti, vääristääkö EU-varojen käyttö kilpailua.

                                               
1 Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (ENTSO) E 2009.


