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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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SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen 
liittyvää yhteistyötä varten
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0841),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0014/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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 Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 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 sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

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 

(3) Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin 
onnettomuus osoitti ydinturvallisuuden 
maailmanlaajuisen tärkeyden. Fukushima-
Daiichin onnettomuus vuonna 2011 
vahvisti, että ydinturvallisuuden 
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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.

parantamista on edelleen jatkettava 
erityisesti sen hallinnan ja sääntelyn 
riippumattomuuden osalta, 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. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ydinvoimaloita rakennetaan hyvin 
lähellä unionin rajoja, mikä herättää 
suurta huolta turvallisuudesta, erityisesti 
silloin, kun poliittinen yhteistyö unionin 
kanssa on puutteellista.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Monet maat eri puolilla maailmaa 
harkitsevat tai suunnittelevat 
ydinvoimaloiden rakentamista, mikä tuo 
mukanaan monenlaisia haasteita ja 
tarpeen edistää asianmukaista 
ydinturvallisuuskulttuuria sekä 
hallintajärjestelmiä. Olisi ensisijaisesti 
tuettava näiden maiden 
sääntelyviranomaisia sekä sellaisia 
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monenvälisiä alueellisia ja kansainvälisiä 
rakenteita, jotka voivat vahvistaa 
luottamusta ja edistää vaatimusten 
noudattamista 
vertaisarviointijärjestelmien avulla.

Or. en

Perustelu

Välineen painopisteen olisi oltava sääntelyviranomaisissa. Maissa, joissa ei ole monia 
ydinvoimaloita ja ydinvoima-alan toimijoita, sääntelyviranomaisten työn jatkuminen riippuu 
ydinvoimalaitoksen olemassaolosta, mikä saattaa antaa aihetta olla joustavampi. Alueellisten 
järjestöjen ja vertaisarviointien avulla tämä voidaan pitää osittain hallinnassa.

Tarkistus 4

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) Toimimalla yhteisten politiikkojen ja 
strategioiden mukaisesti yhdessä 
jäsenvaltioidensa kanssa ja tekemällä 
yhteistyötä kansainvälisten ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, EU:lla on hyvät
mahdollisuudet vastata maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja koordinoida kolmansien 
maiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Neuvosto antoi ydinturvallisuuden ja 
sen valvonnan jatkuvan parantamisen 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 25 päivänä 

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

kesäkuuta 2009 direktiivin 
2009/71/Euratom ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen 
perustamisesta. Komission 24 päivänä 
marraskuuta 2011 annetussa 
tiedonannossa Euroopan unionissa 
ydinvoimaloille tehtäviä kattavia riski- ja 
turvallisuusarviointeja ("stressitestejä") 
koskevasta väliraportista1 korostetaan 
tarvetta vahvistaa tätä kehystä. Lisäksi 
neuvosto antoi 19 päivänä heinäkuuta 2011 
direktiivin 2011/70/Euratom yhteisön 
kehyksen 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, mutta ne ovat uskottavia 
ainoastaan silloin, kun ne on saatettu 
osaksi kaikkien jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisön on erityisesti tarpeen jatkaa 
pyrkimyksiään tukea toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan toteuttamista 
kolmansissa maissa, hyödyntäen sen omia 
ydinmateriaalivalvontatoimia Euroopan 
unionissa.

(10) Yhteisön on erityisesti tarpeen jatkaa 
pyrkimyksiään tukea toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan toteuttamista 
kolmansissa maissa, hyödyntäen sen omia 
ydinmateriaalivalvontatoimia Euroopan 
unionissa. Unionin asiantuntijoiden 
käyttäminen kolmansien maiden 
avustamiseksi ydinalalla on tärkeää myös 
korkeatasoisen asiantuntemuksen 
säilyttämiseksi unionissa, erityisesti 
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useiden suunniteltujen ydinvoimaloiden 
sulkemisten vuoksi.

Or. en

Tarkistus 7

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 ja 
-hallinnan edistäminen sekä 
mahdollisimman tiukkojen 
ydinturvallisuusvaatimusten ja 
säteilysuojelun täytäntöön paneminen;

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) avustettavien maiden asettamien 
ydinturvallisuusvaatimusten vastaavuus 
unionissa voimassa olevien vaatimusten 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Strategia-asiakirjojen tavoitteena on 3. Strategia-asiakirjojen tavoitteena on 
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tarjota yhdenmukainen kehys unionin ja 
asianomaisen kumppanimaan tai -alueen 
keskinäiselle yhteistyölle tämän asetuksen 
yleisen tarkoituksen ja soveltamisalan sekä 
unionin tavoitteiden, periaatteiden ja 
politiikan mukaisesti.

tarjota yhdenmukainen kehys unionin, 
jäsenvaltioiden ja asianomaisen 
kumppanimaan tai -alueen keskinäiselle 
yhteistyölle tämän asetuksen yleisen 
tarkoituksen ja soveltamisalan sekä unionin 
tavoitteiden, periaatteiden ja politiikan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10

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 prosessin omistajuudesta ja 
edistää kansallisille kehitysstrategioille 
annettavaa tukea.

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

Or. en

Tarkistus 11

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 ja 
-hallinnan edistäminen sekä 
mahdollisimman tiukkojen 
ydinturvallisuusvaatimusten ja 
säteilysuojelun täytäntöön paneminen 
kaikilla tasoilla, erityisesti seuraavasti:
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Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimivien sääntelykehysten, -
menettelyjen ja -järjestelmien edistäminen, 
jotta voidaan varmistaa riittävä suoja 
radioaktiivisista materiaaleista ja erityisesti 
korkea-aktiivisista radioaktiivisista 
lähteistä johtuvaa ionisoivaa säteilyä 
vastaan sekä kyseisten aineiden turvallinen 
loppusijoitus;

– toimivien ja avoimien sääntelykehysten, 
-menettelyjen ja -järjestelmien 
edistäminen, jotta voidaan varmistaa 
riittävä suoja radioaktiivisista 
materiaaleista ja erityisesti korkea-
aktiivisista radioaktiivisista lähteistä 
johtuvaa ionisoivaa säteilyä vastaan sekä 
kyseisten aineiden turvallinen 
loppusijoitus;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuettavat toimenpiteet – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sääntelyelinten ja niiden välisten 
alueellisten ja kansainvälisten 
yhteistyöelinten riippumattomuuden, 
vastuullisuuden ja määräysvallan 
takaavien tehokkaiden ydinturvallisuuden 
hallintajärjestelmien edistäminen;

Or. en
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

– toimenpiteet, joilla edistetään 
kansainvälistä yhteistyötä (myös asiaan 
liittyvissä kansainvälisissä organisaatioissa, 
erityisesti IAEA:ssa) edellä mainituilla 
aloilla, mukaan luettuina kansainvälisten 
yleissopimusten ja sopimusten 
täytäntöönpano ja seuranta, tietojenvaihto, 
valmiuksien kehittäminen ja koulutus 
ydinturvallisuuden ja -tutkimuksen alalla.

– toimenpiteet, joilla edistetään 
kansainvälistä yhteistyötä (myös asiaan 
liittyvissä alueellisissa ja kansainvälisissä 
organisaatioissa, erityisesti IAEA:ssa) 
edellä mainituilla aloilla, mukaan luettuina 
kansainvälisten yleissopimusten ja 
sopimusten täytäntöönpano ja seuranta, 
tietojenvaihto, valmiuksien kehittäminen ja 
koulutus ydinturvallisuuden ja -
tutkimuksen alalla.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 1. Yleiset edellytykset – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Etusijalla ovat liittymisneuvotteluja 
käyvät valtiot ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan kumppanimaat. 
Alueellisia lähestymistapoja suositaan.

– Etusijalla ovat liittymisneuvotteluja 
käyvät valtiot ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan kumppanuusmaat, 
erityisesti, jos ne ovat kehittämässä uutta 
ydinvoiman tuotantokapasiteettia tai ovat
käytöstäpoistamisvaiheessa. Alueellisia 
lähestymistapoja suositaan.

Or. en

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

– Kolmansien maiden, jotka haluavat tehdä – Kolmansien maiden, jotka haluavat tehdä 
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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.

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, jos toimimattomuus 
johtaisi uhkan kasvamiseen unionia ja 
sen kansalaisia kohtaan.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 1. Yleiset edellytykset – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yhteistyötavoitteiden noudattamisen 
varmistamiseksi ja valvomiseksi 
edunsaajana olevan kolmannen maan on 
hyväksyttävä periaate siitä, että niiden 
toteuttamat toimet arvioidaan. Arvioinnin 
perusteella on mahdollista valvoa 
sovittujen tavoitteiden noudattamista ja 
todentaa niiden saavuttaminen, ja se 
saatetaan myös asettaa yhteisön 
rahoituksen jatkamisen edellytykseksi.

– Yhteistyötavoitteiden noudattamisen 
varmistamiseksi ja valvomiseksi 
edunsaajana olevan kolmannen maan on 
hyväksyttävä periaate siitä, että niiden 
toteuttamat toimet arvioidaan. Sovittujen 
tavoitteiden todennetun ja jatkuvan 
noudattamisen olisi oltava edellytyksenä 
yhteisön avun antamisen jatkamiselle.

Or. en
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Tarkistus 18

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 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. 
Unionin olisi kannustettava alueellista 
yhteistyötä ja vertaisarviointijärjestelmien 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 2. Maat, joilla on 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 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat 
sellaiset maat, 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
ydinturvallisuuden hallinnan sekä
sääntelyviranomaisten ja teknisen tuen 
organisaatioiden riippumattomuuden ja 
valmiuksien vahvistamisen osalta. 
Yhteistyössä otetaan huomioon 
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etenemissuunnitelman laatiminen. ydinvoiman kehittämisohjelman 
vakuuttavuus, ydinenergian käytöstä 
tehdyn hallituksen päätöksen olemassaolo 
sekä alustavan etenemissuunnitelman 
laatiminen.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite – Yhteistyön edellytykset – 3. Maat, joilla on 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.

Tähän ryhmään kuuluvien maiden kanssa 
tehtävän yhteistyön ensisijaisena 
tavoitteena on oltava tarvittavan sääntelyn 
hallinnan ja sääntelyinfrastruktuurin
sekä ydinalan sääntelyviranomaisen ja 
teknisen tuen organisaatioiden teknisten 
valmiuksien kehittäminen. Unionin olisi 
edistettävä alueellisten ja kansainvälisten 
yhteistyöjärjestelmien kehittämistä. 
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.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite – Ensisijaiset alat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta saadaan aikaan sellaiset Tämän välineen mukaisen yhteistyön on 
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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.

suuntauduttava ensisijaisesti ydinalan 
sääntelyviranomaisiin (ja niiden teknisen 
tuen organisaatioihin), jotta voidaan
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.
Näin saadaan aikaan 
turvallisuusolosuhteet, joissa pystytään 
varmistamaan, että väestön henki ja 
terveys eivät vaarannu eikä ydinaineita 
oteta muuhun kuin siihen käyttöön, johon 
ne on tarkoitettu.

Or. en

Tarkistus 22

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.

Yhteistyötä kolmansien maiden 
ydinlaitosten toiminnanharjoittajien kanssa 
olisi harkittava vain erityistilanteissa 
"stressitestien" jatkotoimien yhteydessä. 
Tällaiseen yhteistyöhön ei sisälly laitteiden 
toimittamista eikä muita toimia tai tukia, 
jotka voidaan hankkia ja jotka toimijan 
olisi hankittava kaupallisesti täyttääkseen 
säännönmukaiset 
turvallisuusvaatimukset.

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi tukea ydinvoimatoimijoita kolmansissa maissa.


