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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Liidu toetuse kohta 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias, Leedus ja Slovakkias
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0783),

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 203, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0514/2011),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades, et ajavahemikuks 2007–
2013 kehtestatud programmide raames oli 
komisjoni järelevalve keskendunud pigem 
assigneeringute eelarvelisele täitmisele ja 
projektide elluviimisele kui üleüldistele 
edusammudele programmide eesmärkide 
saavutamisel. Programmide eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusammude 
ebapiisav hindamine ning vahendite 
kasutamise tõhususe puudulik kontroll 
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näitab, et programmi üldise 
tulemuslikkuse eest ei vastuta tegelikult 
keegi. 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast edasise rahastamise taotluste 
saamist Bulgaarialt, Leedult ja Slovakkialt 
nägi komisjon ettepanekus järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
ajavahemikuks 2014–2020, „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve”,5 tuumaohutuse ja 
dekomisjoneerimise jaoks Euroopa Liidu 
üldeelarves ette 700 miljonit eurot. Sellest 
summast nähakse ette 500 miljoni euro 
(2011. aasta hindades, jooksevhindades 
umbes 553 miljoni euro) eraldamine uue 
programmi jaoks, et täiendavalt toetada 
Bohunice tuumaelektrijaama V1 1. ja 2. 
reaktori ning Ignalina 1. ja 2. reaktori 
dekomisjoneerimist ajavahemikul 2014–
2017 ning Kozloduj 1. kuni 4. reaktori 
dekomisjoneerimist ajavahemikul 2014–
2020. Rahastamine peaks uue programmi 
alusel toimuma järk-järgult vähenevas 
ulatuses.

(6) Pärast edasise rahastamise taotluste 
saamist Bulgaarialt, Leedult ja Slovakkialt 
nägi komisjon ettepanekus järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
ajavahemikuks 2014–2020, „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve”,5 tuumaohutuse ja 
dekomisjoneerimise jaoks Euroopa Liidu 
üldeelarves ette 700 miljonit eurot. Sellest 
summast nähakse ette 500 miljoni euro 
(2011. aasta hindades, jooksevhindades 
umbes 553 miljoni euro) eraldamine uue 
programmi jaoks, et täiendavalt toetada 
Bohunice tuumaelektrijaama V1 1. ja 2. 
reaktori ning Ignalina 1. ja 2. reaktori 
dekomisjoneerimist ajavahemikul 2014–
2017 ning Kozloduj 1. kuni 4. reaktori 
dekomisjoneerimist ajavahemikul 2014–
2020. Rahastamine peaks uue programmi 
alusel toimuma järk-järgult vähenevas 
ulatuses. Käesoleva määrusega hõlmatud 
toetus peaks tagama tuumaelektrijaamade 
eduka ülemineku tööetapist 
dekomisjoneerimise etapile. 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Komisjon tagab dekomisjoneerimise 
edenemise tõhusa kontrolli, et tagada 
käesoleva määrusega eraldatava raha 
kõrgeim ELi lisandväärtus, ehkki lõplik 
vastutus dekomisjoneerimise eest jääb 
liikmesriikidele. See hõlmab tõhusat 
tulemuslikkuse mõõtmist ja programmi 
kestel vajalikuks osutuvate 
parandusmeetmete hindamist.

(11) Komisjon tagab dekomisjoneerimise 
edenemise tõhusa kontrolli, et tagada 
käesoleva määrusega eraldatava raha 
kõrgeim ELi lisandväärtus, ehkki lõplik 
vastutus dekomisjoneerimise eest jääb 
liikmesriikidele. See hõlmab tõhusat 
tulemuslikkuse mõõtmist ja programmi 
kestel vajalikuks osutuvate 
parandusmeetmete hindamist. Kõnealune 
kontroll peaks põhinema otstarbekatel 
kvalitatiivsetel ja kvantitatiivsetel 
tulemusnäitajatel, mida on lihtne 
kontrollida ja mille kohta on vajaduse 
korral lihtne aru anda. 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on aidata 
asjaomastel liikmesriikidel saavutada 
Kozloduj 1. kuni 4. reaktori, Ignalina 1. ja 
2. reaktori ning Bohunice V1 1. ja 2. 
reaktori pöördumatu dekomisjoneerimine 
kooskõlas asjaomaste 
dekomisjoneerimiskavadega, säilitades 
samas kõrgeima ohutustaseme.

1. Programmi üldeesmärk on aidata 
asjaomastel liikmesriikidel saavutada 
Kozloduj 1. kuni 4. reaktori, Ignalina 1. ja 
2. reaktori ning Bohunice V1 1. ja 2. 
reaktori pöördumatu dekomisjoneerimine 
kooskõlas asjaomaste 
dekomisjoneerimiskavadega, säilitades 
samas kõrgeima ohutustaseme vastavalt 
nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivile 
96/29/Euratom, millega sätestatakse 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest1.
____________________

1 ELT L 159, 29.6.1996, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) dekomisjoneerimisjäätmete 
pikaajalise vaheladustamise ja 
lõppladustamise ohutu korraldamine 
vastavalt üksikasjalikule jäätmekavale, 
mida hinnatakse vaheladustatud ja 
lõppladustatud jäätmete koguse ja liigi 
põhjal kogu tekkinud jäätmehulgaga 
võrreldes. 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) dekomisjoneerimisjäätmete 
pikaajalise vaheladustamise ja 
lõppladustamise ohutu korraldamine 
vastavalt üksikasjalikule jäätmekavale, 
mida hinnatakse vaheladustatud ja 
lõppladustatud jäätmete koguse ja liigi 
põhjal kogu toodetud jäätmehulgaga 
võrreldes.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) dekomisjoneerimisjäätmete 
pikaajalise vaheladustamise ja 
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lõppladustamise ohutu korraldamine 
vastavalt üksikasjalikule jäätmekavale, 
mida hinnatakse vaheladustatud ja 
lõppladustatud jäätmete koguse ja liigi 
põhjal kogu toodetud jäätmehulgaga 
võrreldes. 

Or. en

Selgitus

Jäätmete pikaajalise vaheladustamise puhul tuleks järgida ladustamist käsitlevat direktiivi. 
Jäätmete jälgitavusega suurendatakse ohutust ja välditakse saastunud jäätmete kontrollimatut 
ringlust. Geoloogilise säilitamise puhul tuleks järgida põhjavett käsitlevat direktiivi. Kasuks 
tuleks suhtlemine geoloogilise lõppladustamise tehnoloogiaplatvormiga, kuna nimetatud 
platvorm võib olla kasulik vahend, et toetada usalduse kasvatamist seoses sügava 
geoloogilise lõppladustamise lahenduste ohutuse ja rakendamisega. 

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamise rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
jooksevhindades 552 947 000 eurot.

Programmi rakendamise rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
jooksevhindades [552 947 000] eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 208 503 000 eurot Kozloduj 
programmile ajavahemikuks 2014–2020;

(a) [208 503 000] eurot Kozloduj 
programmile ajavahemikuks 2014–2020;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 229 629 000 eurot Ignalina 
programmile ajavahemikuks 2014–2017;

(b) [229 629 000] eurot Ignalina 
programmile ajavahemikuks 2014–2017;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 114 815 000 eurot Bohunice 
programmile ajavahemikuks 2014–2017.

(c) [114 815 000] eurot Bohunice 
programmile ajavahemikuks 2014–2017.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab programmi 
tulemuslikkuse läbi ning hindab Kozloduj, 
Ignalina ja Bohunice programmide 
edenemist artikli 2 lõikes 3 osutatud 
verstapostide ning kavandatud tähtaegade 
suhtes 2015. aasta lõpuks artiklis 8 
osutatud vahehindamise raames. 
Hindamise tulemustest lähtuvalt võib 
komisjon vaadata läbi programmile 
määratud assigneeringute summa ning 
lisaks ka programmitöö perioodi ja summa 
jaotuse Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel.

2. Eelnevalt kehtestatud üksikasjalikule 
programmile tuginedes vaatab komisjon
programmi tulemuslikkuse läbi ning 
hindab Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide edenemist artikli 2 lõikes 3 
osutatud verstapostide ning kavandatud 
tähtaegade suhtes 2015. aasta lõpuks 
artiklis 8 osutatud vahehindamise raames. 
Hindamise tulemustest lähtuvalt võib 
komisjon vaadata läbi programmile 
määratud assigneeringute summa ning 
lisaks ka programmitöö perioodi ja summa 
jaotuse Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kozloduj, Ignalina and Bohunice 
programmide rahaeraldiste jaotus võib 
katta ka kulusid, mis on seotud 
ettevalmistava, seire-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevusega, mida on vaja 
programmi juhtimiseks ning eesmärkide 
saavutamiseks, eelkõige uuringute, 
ekspertide kohtumiste ja 
teavitusmeetmetega, sealhulgas käesoleva 
määruse üldeesmärkidega seotud Euroopa 
Liidu poliitilistest prioriteetidest 
teavitamisega seotud kulusid, andmete 
töötlemisele ja vahetamisele suunatud IT-
võrkudega seotud kulusid ning kõiki muid 
kulusid tehnilisele ja haldusabile, mida 
komisjon vajab programmi juhtimisel.

Kozloduj, Ignalina and Bohunice 
programmide rahaeraldiste jaotus võib 
katta ka kulusid, mis on seotud 
ettevalmistava, seire-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevusega, mida on vaja 
programmi juhtimiseks ning eesmärkide 
saavutamiseks, eelkõige uuringute, 
ekspertide kohtumiste ja 
teavitusmeetmetega, sealhulgas käesoleva 
määruse üldeesmärkidega seotud Euroopa 
Liidu poliitilistest prioriteetidest 
teavitamisega seotud kulusid. Katta võib 
ka andmete töötlemisele ja vahetamisele 
suunatud IT-võrkudega seotud kulusid ning 
kõiki muid kulusid tehnilisele ja 
haldusabile, mida komisjon vajab 
programmi juhtimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tuleks teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et jätkata 
kaasfinantseerimise tava, millele pandi 
alus ühinemiseelse ja ajavahemikus 
2007–2013 antud toetuse raames seoses 
kolme liikmesriigi püüdlustega lõpetada 
tuumajaama tegevus, ning vajaduse 
korral kaasata kaasfinantseerimist 
muudest allikatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia täidavad 
1. jaanuariks 2014 järgmised 
eeltingimused:

1. Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia võtavad 
asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, 
et nad täidavad 1. jaanuariks 2014 
järgmised eeltingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ELi õigustiku järgimine, eelkõige 
nõukogu direktiivi 2009/71/Euratom 
(millega luuakse tuumaseadmete 
tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik)6

ning kasutatud tuumakütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemist 
käsitleva nõukogu direktiivi 
2011/70/Euratom (millega luuakse 
ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks)7 ülevõtmine siseriiklikusse 
õigusesse;

(a) Euratomi asutamislepingu õigustiku 
järgimine tuumaohutuse valdkonnas,
eelkõige seoses nõukogu direktiivi 
2009/71/Euratom (millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik) ning nõukogu 
direktiivi 2011/70/Euratom (millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks) 
ülevõtmisega siseriiklikusse õigusesse;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) riikliku õigusraamistiku kehtestamine, (b) sellise üldise rahastamiskava 
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et sätestada nõuetekohaselt riiklike 
rahaliste vahendite õigeaegne kogumine 
dekomisjoneerimise ohutuks lõpetamiseks 
vastavalt kohaldatavatele riigiabi 
eeskirjadele;

kehtestamine, millega määratakse 
kindlaks kõik kulud, mida tuleb kanda 
käesoleva määrusega hõlmatud 
tuumareaktorite dekomisjoneerimise 
ohutuks lõpetamiseks, ning milles on 
selgelt välja toodud rahastamisallikad, 
mis põhinevad siseriiklikul 
õigusraamistikul ja vastavad
kohaldatavatele riigiabi eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) läbivaadatud üksikasjaliku 
dekomisjoneerimiskava esitamine 
komisjonile.

(c) läbivaadatud üksikasjaliku 
dekomisjoneerimiskava esitamine 
komisjonile; kavas on eraldi välja toodud 
dekomisjoneerimise tegevused, ajakava ja 
vastav kulude jaotus kooskõlas 
dekomisjoneerimise kulude hindamist 
käsitleva rahvusvaheliselt tunnustatud 
standardiga. 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia 
esitavad enne 1. jaanuari 2014 
komisjonile teabe, millega tõendavad, et 
nad on täitnud eespool nimetatud 
eeltingimused.

Or. en



PE491.251v01-00 14/20 PR\905128ET.doc

ET

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab Kozloduj, Ignalina ja 
Bohunice programmi jaoks vastu ühe ühise 
aastase tööprogrammi, milles määratleb 
eesmärgid, oodatavad tulemused, 
asjaomased näitajad ja tähtaja vahendite 
kasutamiseks iga aasta 
rahastamiskohustuse raames.

1. Ajavahemikus 2014–2020 võtab
komisjon iga aasta alguses Kozloduj, 
Ignalina ja Bohunice programmi jaoks 
vastu ühe ühise aastase tööprogrammi, 
milles määratleb vastavalt eesmärgid, 
oodatavad tulemused, asjaomased 
tulemusnäitajad ja tähtaja vahendite 
kasutamiseks iga aasta 
rahastamiskohustuse raames.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab ajavahemikus 2014–
2020 iga aasta lõpus ühiste aastaste 
tööprogrammide rakendamise kohta 
hindamisaruande. See aruanne on 
aluseks järgmiste aastaste 
tööprogrammide vastuvõtmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab hiljemalt 31. detsembril 
2014 vastu üksikasjalikud 
rakendusmenetlused kuni programmi 
lõpuni. Rakendusmenetlusi sätestava aktiga 
määratletakse samuti üksikasjalikumalt 

2. Komisjon võtab hiljemalt 31. detsembril 
2014 vastu üksikasjalikud 
rakendusmenetlused kuni programmi 
lõpuni. Rakendusmenetlusi sätestava aktiga 
määratletakse samuti üksikasjalikumalt 



PR\905128ET.doc 15/20 PE491.251v01-00

ET

Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide oodatavad tulemused, 
tegevus ning vastavad tulemuslikkuse 
näitajad. See sisaldab artikli 4 lõike 1 
punkti c kohaselt läbivaadatud 
üksikasjalikke dekomisjoneerimiskavu, mis 
on aluseks programmide edenemise ja 
oodatavate tulemuste õigeaegse 
saavutamise jälgimiseks.

Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide oodatavad üldised ja 
konkreetsed tulemused, tegevus, 
üksikasjalikud vahe-eesmärgid ning 
vastavad tulemuslikkuse näitajad. See 
sisaldab artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt 
läbivaadatud üksikasjalikke 
dekomisjoneerimiskavu, mis on aluseks 
programmide edenemise ja oodatavate 
tulemuste õigeaegse saavutamise 
jälgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine Vahehindamine

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 2015. aasta lõpuks kinnitab
komisjon aruande, milles hinnatakse 
kõikide meetmete eesmärkide saavutamist 
tulemuste ja mõjude tasandil, vahendite 
kasutamise tõhusust ning selle ELi 
lisandväärtust, et otsustada meetmete 
muutmine või peatamine. Hindamisel 
käsitletakse lisaks lihtsustamisvõimalusi, 
meetmete sisemist ja välist kooskõlalisust 
ja seda, kas kõik eesmärgid on endiselt 
asjakohased. Selles võetakse arvesse 
eelnenud meetmete pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

1. Hiljemalt 2015. aasta lõpuks koostab
komisjon tihedas koostöös liikmesriikide 
ja abisaajatega vahearuande, milles 
hinnatakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist tulemuste ja mõjude tasandil, 
vahendite kasutamise tõhusust ning selle 
ELi lisandväärtust, et otsustada meetmete 
muutmine või peatamine. Hindamise 
tulemustest lähtuvalt võib komisjon 
vaadata läbi programmile määratud 
assigneeringute asjakohasuse ning nende 
jaotuse Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel. Hindamisel 
käsitletakse lisaks lihtsustamisvõimalusi, 
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meetmete sisemist ja välist kooskõlalisust 
ja seda, kas kõik eesmärgid on endiselt 
asjakohased. Selles võetakse arvesse 
eelnenud meetmete pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb järelhindamise tihedas 
koostöös liikmesriikide ja abisaajatega. 
Järelhindamisel uuritakse programmi 
tulemuslikkust ja tõhusust ning mõju 
dekomisjoneerimisele.

välja jäetud

Or. en

(üle viidud uue artikli 8 a lõikesse 1)

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisel võetakse arvesse edenemist 
võrreldes artikli 2 lõikes 2 osutatud 
tulemuslikkusnäitajatega.

3. Vahehindamisel võetakse arvesse 
edenemist võrreldes artikli 2 lõikes 2 
osutatud tulemuslikkusnäitajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
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Lõpphindamine
1. Komisjon teeb järelhindamise tihedas 
koostöös liikmesriikide ja abisaajatega. 
Järelhindamisel uuritakse programmi 
tulemuslikkust ja tõhusust ning mõju 
dekomisjoneerimisele.
2. Enne 31. detsembrit 2020 koostab 
komisjon tihedas koostöös liikmesriikide 
ja abisaajatega lõpphindamisaruande 
programmi tulemuslikkuse ja tõhususe 
kohta ning rahastatud meetmete 
tulemuslikkuse kohta mõjude, vahendite 
kasutamise ja nende ELi lisandväärtuse 
osas. 
3. Lõpphindamisel võetakse arvesse 
edenemist artikli 2 lõikes 2 osutatud 
tulemusnäitajatega võrreldes.
4. Komisjon edastab hindamise järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5. Komisjon võtab arvesse asjaomaste 
liikmesriikide dekomisjoneerimisel 
kasutatud teadmisi ja strateegiaid, et leida 
ELis dekomisjoneerimise lähenemisviiside 
ühtlustamiseks võimalikke variante, 
eesmärgiga tagada andmete õigeaegne 
kogumine, et parandada ELi 
tuumatööstuse konkurentsivõimet selles 
valdkonnas. 

Or. en

Selgitus

Kuna ELis on üha rohkem tuumajaamu, mille tegevus on lõpetatud või mille tegevus 
lõpetatakse lähemas või keskpikas perspektiivis, peaks ELi tööstus selles vallas asjatundjate 
kogemusi koguma, et saavutada ülemaailmne juhipositsioon. Tõenäoliselt tuleb 2025. aastaks 
sulgeda ELi 143st tuumareaktorist kolmandik (COM(2007)794 final). 
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SELETUSKIRI

Kolmes riigis – Leedus, Slovakkias ja Bulgaarias – olid kasutusel tuumareaktorid, mis 
rahvusvahelise üldsuse hinnangul olid vananenud ning mida ei olnud võimalik kulutasuvalt 
uuendada, et viia neid vastavusse minimaalsete ohutusnõuetega. Euroopa Liiduga 
ühinemiseks peetud läbirääkimiste raames võtsid nimetatud kolm riiki endale kohustuse 
sulgeda ja seejärel dekomisjoneerida need kolm tuumareaktorit kindlaksmääratud kuupäeval. 
Kuna Euroopa Liit tunnistas, et enneaegne sulgemine põhjustaks erakorralisi sotsiaalseid, 
keskkondlikke, majanduslikke ja finantsilisi raskusi, kohustus ta 2013. aasta lõpuni andma 
finantsabi, et aidata reaktorite tegevust lõpetada ja leevendada enneaegsest sulgemisest 
tulenevaid tagajärgi. 

Ühinemiseelsel perioodil anti Leedule ja Slovakkiale abi PHARE programmi1 raames. Pärast 
ühinemist 2004.–2006. aastal anti neile abi ühinemisakti protokollide alusel ning alates 2007. 
aastast tagasid ajavahemikus 2007–2013 abi jätkuva andmise Leedut2 ja Slovakkiat3

käsitlevad nõukogu määrused.

Bulgaaria puhul toetas EL ühinemiseelsel perioodil kuni 2007. aastani Kozloduj tuumajaama 
dekomisjoneerimist PHARE programmi kaudu ning ajavahemikus 2007–2009 anti 
Bulgaariale abi ühinemislepingu protokolli alusel. 2009. aastal taotles Bulgaaria rahalise abi 
pikendamist, et minna edasi muudetud strateegiaga (kohese dekomisjoneerimise strateegia), 
ning nõukogu määrusega4 on tagatud abi jätkumine ajavahemikus 2010–2013.

Euroopa Liidult kolmele liikmesriigile 2013. aasta lõpuni antavaks rahaliseks abiks nähakse 
ette 2 847,8 miljonit eurot (1 367 miljonit eurot Leedule, 613 miljonit eurot Slovakkiale ja 
867,8 miljonit eurot Bulgaariale). 

Toetust saavad liikmesriigid andsid 2011. aasta märtsis teada, et nende hinnangul ulatuvad 
tuumareaktorite tegevuse lõpetamiseks vajalikud kulud 5 300 miljoni euroni, mis tähendab 2 
500 miljoni eurost puudujääki, kui võrrelda vajaminevat summat riiklikul ja programmi 
tasandil olemasolevate vahenditega. Piisavate rahastamismehhanismide puudumine seab ohtu 
dekomisjoneerimise lõpetamise. 

Õiguslik alus

Leedu puhul nähakse 2003. aasta ühinemislepingus selge sõnaga ette dekomisjoneerimise 
(Ignalina 1. ja 2. reaktor) lisarahastamise võimalus pärast 2006. aastat. 
Bulgaaria puhul (Kozloduj 1.–4. reaktor) viidatakse 2005. aasta ühinemisakti artiklis 30 ainult 
ajavahemikule 2007–2009. 
Slovakkia puhul (Bohunice 1. ja 2. reaktor) viidatakse 2003. aasta ühinemislepingus ainult 
ajavahemikule 2004–2006. 
Aktis ega lepingus ei sätestata konkreetset õiguslikku alust jätkuvaks toetuseks Bulgaariale 

                                               
1 Kesk- ja Ida-Euroopa riikide abistamise programm.
2 ELT L 411, 30.12.2006, lk 10.
3 ELT L 131, 23.5.2007, lk 1.
4 ELT L 189, 13.7.2010, lk 9.
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ega Slovakkiale pärast 2009/2006. aastat, nagu on sätestatud Leedu puhul. Ühinemisleping ja 
ühinemisakti artikkel 30 ei saa seetõttu moodustada kohast õiguslikku alust lisarahastamise 
tagamiseks pärast 2013. aastat.
Seepärast on kohane õiguslik alus Euratomi asutamislepingu artikkel 203. Artiklis 
sätestatakse, et „Kui ühenduse mingi eesmärgi saavutamiseks peaks osutuma vajalikuks 
ühenduse meede, mille jaoks käesolev leping ei ole sätestanud vajalikke volitusi, siis võtab 
nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga 
ühehäälselt vastu kohased meetmed.”
Käesolevas ettepanekus nähakse ette mitu lihtsustust: ELi mitmeaastase finantsraamistiku 
(2014–2020) kohase rahalise toetuse andmiseks Bulgaariale, Leedule ja Slovakkiale nähakse 
ette ühtne nõukogu määrus eelneva kolme sõltumatu määruse asemel. Kõnealuses määruses ei 
nähta ette erandeid finantsmääruse suhtes.

Mõju eelarvele

Üldeelarve, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2020, on jooksevhindades [552 947 000] eurot 
ning kooskõlas komisjoni ettepanekuga järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks 
(2014–2020). See summa jaguneb järgmiselt: [208 503 000] eurot Kozloduj programmile, 
[229 629 000] eurot Ignalina programmile ja [114 815 000] eurot Bohunice programmile. 

Korraldus, audit ja kontroll

2007. aastal asutati liikmesriikide korralduskomitee, aitamaks komisjoni abiprogrammi 
rakendamisel, ja komisjoni menetluskorda muudeti. Komisjon ja Euroopa Rekonstruktsiooni-
ja Arengupank kirjutasid alla vastastikuse mõistmise memorandumile ning koos abisaavate 
riikidega moodustati ühine juhtimiskomitee, et parandada programmi koordineerimist.

Kõnealust abiprogrammi on korrapäraselt kontrollitud ja hinnatud, peale selle on 
kontrollikoda teinud kõigi kolme programmi kohta tulemusauditi. Kontrollikoja eriaruanne 
(16/2011) on kättesaadav ning ELi toetuse suurust määrates tuleks arvesse võtta selles 
sisalduvaid järeldusi.

Komisjon delegeeris suurema osa (83%) ELi riiklikele programmidele antava rahalise abi 
haldamisest Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale, kelle tuumajaamade 
dekomisjoneerimisega seotud kogemused ulatuvad 1990ndate alguseni. Sellegipoolest
vastutab ELi rahaliste vahendite kasutamise eest lõpuks komisjon. Seega peaks talle alati 
jääma lõplik vastutus programmide rakendamise ning rahaliste vahendite kasutamise eest.

Programmide väljatöötamisega on seotud komisjon, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank, projektijuhtimise keskasutus (CPMA), rahvusvaheliste dekomisjoneerimise 
toetusfondide rahastajate üldkogu, tuumaelektrijaamade operaatorid ja asjassepuutuvad 
liikmesriigid. Komisjon aga ei taganud, et ühinemislepingutes ja hilisemates nõukogu 
määrustes sätestatud üldprioriteetide põhjal koostataks üksikasjalike eesmärkide ja näitajate 
ühtne kogum.

Ükski eespool nimetatud organitest ei ole loonud süsteemi, mille abil jälgida ja hinnata 
edusamme programmide üldiste eesmärkide saavutamisel, kaheksa reaktori 
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dekomisjoneerimisel ning nende sulgemise tagajärgede leevendamisel. Seega oli keeruline 
programmide edenemist kõikidel tasanditel jälgida ning sellest aru anda.

Komisjon peaks tagama, et tingimused ELi rahaliste vahendite tulemuslikuks, tõhusaks ja 
otstarbekaks kasutamiseks oleksid täidetud. Eesmärgid peavad olema kooskõlas olemasoleva 
eelarvega ning kindlaks tuleb määrata otstarbekad tulemusnäitajad, mida on võimalik hiljem 
kontrollida ning mille kohta saab aru anda ning mis on vajalik programmide rakendamiseks 
tervikuna.

Eesmärkide saavutamise ja nende täitmise jälgimise tagamiseks peaks komisjon tihedas 
koostöös liikmesriikide ja abisaajatega korraldama vahe- ja lõpphindamise eesmärkide 
saavutamise, tulemuste ja mõjude tasandi ning vahendite kasutamise tõhususe kohta. 
Hindamise tulemustest lähtuvalt tuleks komisjonil lubada vaadata läbi programmile määratud 
assigneeringute asjakohasus ning nende jaotus Kozloduj, Ignalina ja Bohunice programmide 
vahel.


