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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi epäsuorina toimina toteutettavasta 
erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelman (2012–2013) täytäntöön panemiseksi
(KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0073),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0075/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euratom-sopimuksen 106 a artiklan
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.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) fuusioenergiatutkimus (mukaan lukien 
ITER);

a) fuusioenergiatutkimus (mukaan lukien 
lähinnä ITER);

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työohjelmassa otetaan huomioon 
olennaiset tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

2. Työohjelmassa otetaan huomioon 
olennaiset tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden sekä teollisuuden
toimesta. Työohjelma päivitetään tarpeen 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa sekä 
valittaessa tuettavat hankkeet. Perusteina 
ovat laadukkuus, vaikutukset ja toteutus. 
Perusteita voidaan lisätä tai täydentää 
työohjelmassa, jossa voidaan määrittää 
myös painotuksia ja pistekynnyksiä.

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa sekä 
valittaessa tuettavat hankkeet. Perusteina 
ovat laadukkuus, vaikutukset ja toteutus. 
Perusteita voidaan lisätä tai täydentää 
työohjelmassa, jossa voidaan määrittää 
myös selkeästi perusteltuja painotuksia ja 
pistekynnyksiä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.A otsikko – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ITERin rakentamista tukevien t&k-toimien ITERin rakentamista tukevien t&k-toimien 
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toteuttamisesta vastaavat fuusioassosiaatiot 
ja Euroopan teollisuus. Näihin toimiin 
sisältyvät komponenttien ja järjestelmien 
kehittäminen ja testaus.

toteuttamisesta vastaavat fuusioassosiaatiot 
ja Euroopan teollisuus. Näihin toimiin 
sisältyvät komponenttien ja luotettavien 
järjestelmien kehittäminen, testaus ja 
validointi.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.A otsikko – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– fuusioenergian tuotannon sosiologisiin 
näkökohtiin ja ekonomiaan liittyvät 
tutkimukset sekä toimet fuusiota koskevan 
yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen 
lisäämiseksi.

– fuusioenergian tuotannon sosiologisiin 
näkökohtiin ja ekonomiaan liittyvät 
tutkimukset sekä toimet fuusiota koskevan 
yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen 
lisäämiseksi. Erityistä huomiota aiotaan 
kiinnittää sen varmistamiseen, että 
yleisölle välitetään oikeaa tietoa, ja 
tiedotukseen ja ohjelman tehokkuuden 
parantamiseen aiotaan käyttää 
erityistoimia.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.B otsikko – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on parantaa turvallisuutta, 
suorituskykyä, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja 
säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä 
käytössä. Ydinfissioon ja säteilysuojeluun 
liittyviä epäsuoria toimia toteutetaan 
seuraavassa esitellyillä viidellä 
ensisijaisella toiminnan alalla. 
Tutkimuksella on läheisiä kytköksiä 

Yleistavoitteena on parantaa turvallisuutta, 
suorituskykyä, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja 
säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä 
käytössä. Ydinfissioon ja säteilysuojeluun 
liittyviä epäsuoria toimia toteutetaan 
seuraavassa esitellyillä viidellä 
ensisijaisella toiminnan alalla. 
Tutkimuksella on läheisiä kytköksiä 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
hyväksytyssä unionin seitsemännessä 
puiteohjelmassa toteutettavaan 
tutkimukseen ja erityisesti toimiin, jotka 
liittyvät energiaan, eurooppalaisiin 
standardeihin, koulutukseen, 
ympäristönsuojeluun, terveyteen, 
materiaalitutkimukseen, hallintoon, 
yhteisiin infrastruktuureihin, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin sekä 
turvallisuuskulttuuriin. Kansainvälisellä 
yhteistyöllä on olennainen merkitys useilla 
näistä toiminnan aloista ja erityisesti 
neljännen sukupolven reaktoreita 
käsittelevän kansainvälisen tutkimus- ja 
kehitysfoorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) tutkimien 
kehittyneiden ydinjärjestelmien alalla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
hyväksytyssä unionin seitsemännessä 
puiteohjelmassa toteutettavaan 
tutkimukseen ja erityisesti toimiin, jotka 
liittyvät energiaan, eurooppalaisiin 
standardeihin, koulutukseen, 
ympäristönsuojeluun, terveyteen, 
materiaalitutkimukseen, hallintoon, 
yhteisiin infrastruktuureihin, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin sekä 
turvallisuuskulttuuriin. Kansainvälisellä 
yhteistyöllä on olennainen merkitys useilla 
näistä toiminnan aloista ja erityisesti 
neljännen sukupolven reaktoreita 
käsittelevän kansainvälisen tutkimus- ja 
kehitysfoorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) tutkimien 
kehittyneiden ydinjärjestelmien alalla. 
Nykyään Euroopassa käytössä olevien 
ydinvoimaloiden tavallinen käyttöikä on 
40 vuotta ja niiden käyttöiän mahdollista 
jatkamista harkitaan. Kolmannen 
sukupolven ja tulevaisuuden kannalta 
turvallisten neljännen sukupolven 
ydinvoimaloiden käyttöikätavoitteena on 
60 vuotta tai enemmän, samalla kun 
vanhenemisesta aiheutuvia toiminta- ja 
ylläpitokustannuksia on tarkoitus 
vähentää mahdollisimman paljon. 

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.B otsikko – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
(IAEA:n) kanssa tehtävää yhteistyötä 
kaikkiin ydinvoimalalaitoksiin ja ydinalan 
toimiin sovellettavien 
turvallisuusvaatimusten osalta on 
selkeästi jatkettava. Suunnittelijoiden, 
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valmistajien ja energiantuotantoalan 
toimijoiden olisi sovellettava näitä 
vaatimuksia laajalti ja niitä olisi niin 
ikään sovellettava lääketieteessä, 
teollisuudessa, tutkimuksessa ja 
koulutuksessa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.B otsikko – 1 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Geologinen loppusijoitus 1. Varastointi, geologinen loppusijoitus 
mukaan luettuna

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.B otsikko – 1 kohta – Tavoitteet

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda toteutukseen 
keskittyvän tutkimuksen avulla vankka 
tieteellinen ja tekninen perusta, jotta 
voidaan demonstroida käytetyn 
polttoaineen ja pitkäikäisen radioaktiivisen 
jätteen geologisen loppusijoituksen 
teknologioita ja turvallisuutta. Lisäksi 
tuetaan yhteisen eurooppalaisen 
näkemyksen muodostamista jätteen 
huoltoon ja loppusijoitukseen liittyvistä 
tärkeimmistä kysymyksistä.

Tavoitteena on luoda toteutukseen 
keskittyvän tutkimuksen avulla vankka 
tieteellinen ja tekninen perusta, jotta 
voidaan demonstroida käytetyn 
polttoaineen ja pitkäikäisen radioaktiivisen 
jätteen geologisen loppusijoituksen 
teknologioita ja turvallisuutta, 
siviilikäyttöön tarkoitetun ydinvoiman 
käytöstäpoistamisesta syntynyt 
pitkäikäinen jäte ja lääketieteessä, 
teollisuudessa, maataloudessa, 
tutkimuksessa ja koulutuksessa 
käytettävät radioisotooppisovellukset 
mukaan lukien. Lisäksi tuetaan yhteisen 
eurooppalaisen näkemyksen 
muodostamista jätteen huoltoon ja 
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loppusijoitukseen liittyvistä tärkeimmistä 
kysymyksistä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
LIITE – I.B otsikko – 1 kohta – Toimet

Komission teksti Tarkistus

Geologinen loppusijoitus: Jätevarastojen 
toteutusmallien tekninen suunnittelu ja 
demonstrointi, sijoituskallion 
ominaisuuksien tutkiminen paikan päällä 
(sekä yleisissä että paikkakohtaisissa 
maanalaisissa tutkimuslaboratorioissa), 
varastointiympäristön tutkiminen, asiaan 
liittyvien prosessien tutkiminen lähialueella 
(jätemuoto ja rakennetut vapautumisesteet) 
ja kaukoalueella (peruskallio ja 
kulkeutumistiet biosfääriin), 
häiriösietoisten menetelmien kehittäminen 
suorituskyvyn ja turvallisuuden arviointiin 
sekä yleiseen hyväksyttävyyteen liittyvien 
yhteiskunnallisten ja hallinnollisten 
kysymysten tarkastelu.

Geologinen loppusijoitus: Jätevarastojen 
toteutusmallien tekninen suunnittelu ja 
demonstrointi, sijoituskallion 
ominaisuuksien tutkiminen paikan päällä 
(sekä yleisissä että paikkakohtaisissa 
maanalaisissa tutkimuslaboratorioissa), 
varastointiympäristön tutkiminen, asiaan 
liittyvien prosessien tutkiminen lähialueella 
(jätemuoto ja rakennetut vapautumisesteet) 
ja kaukoalueella (peruskallio ja 
kulkeutumistiet biosfääriin), 
häiriösietoisten menetelmien kehittäminen 
suorituskyvyn ja turvallisuuden arviointiin 
sekä yleiseen hyväksyttävyyteen liittyvien 
yhteiskunnallisten ja hallinnollisten 
kysymysten tarkastelu. Odottamattomien 
tapahtumien varalta on suojauksen 
varmistamiseksi otettava käyttöön vakaita 
järjestelmiä, joilla palvelun tarjontaa 
pidetään yllä alennetulla toimintateholla.

Or. en


