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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 asetukseksi unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä 
poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0783),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0514/2011),

– 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 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.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ottaa huomioon, että vuosiksi 2007–
2013 perustetuissa ohjelmissa komission 
valvonta on keskittynyt määrärahojen 
toteutumiseen talousarviossa ja 
hankkeiden täytäntöönpanoon eikä 
niinkään siihen, missä määrin on edistytty 
hankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa 
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yleensä. Puutteet ohjelmien tavoitteiden 
toteutumisen mittaamisessa ja resurssien 
tosiasiallisen käytön riittämätön seuranta 
ovat johtaneet siihen, että kukaan ei ole 
todella vastuussa ohjelman yleisistä 
tuloksista.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2010 "Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio" Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta osoitettiin 700 
miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 553 
miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä
vuosille 2014–2010 "Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio" Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 
ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020.
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti. Tämän 
asetuksen puitteissa annettavalla tuella 
olisi osaltaan varmistettava, että 
ydinvoimalat siirretään onnistuneesti 
toimintaorganisaatiolta käytöstäpoisto-
orgnaisaatiolle.

Or. en
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Komissio varmistaa 
käytöstäpoistoprosessin etenemisen 
tehokkaan valvonnan taatakseen 
mahdollisimman suuren lisäarvon unionille 
tämän asetuksen nojalla osoitetusta 
rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu 
käytöstäpoistosta jää jäsenvaltioille. Tähän 
valvontaan kuuluu tuloksellisuuden 
tehokas mittaaminen ja korjaavien 
toimenpiteiden arviointi ohjelman aikana.

(11) Komissio varmistaa 
käytöstäpoistoprosessin etenemisen 
tehokkaan valvonnan taatakseen 
mahdollisimman suuren lisäarvon unionille 
tämän asetuksen nojalla osoitetusta 
rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu 
käytöstäpoistosta jää jäsenvaltioille. Tähän 
valvontaan kuuluu tuloksellisuuden 
tehokas mittaaminen ja korjaavien 
toimenpiteiden arviointi ohjelman aikana.
Tämän valvonnan olisi perustuttava 
merkityksellisiin suoritusta mittaaviin 
laadullisiin ja määrällisiin 
indikaattoreihin, joita on helppo mitata ja 
joista on tarvittaessa helppo laatia 
raportteja.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso
perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetun neuvoston 
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direktiivin N:o 96/29/Euratom1

mukaisesti.
____________________

1 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) käytöstäpoistojätteen pitkäaikaisen 
varastoinnin ja loppusijoittamisen 
turvallinen huolto yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan varastoidun ja loppusijoitetun 
jätteen määrän ja tyypin perusteella 
verrattuna tuotetun jätteen 
kokonaismäärään.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) käytöstäpoistojätteen pitkäaikaisen 
varastoinnin ja loppusijoittamisen 
turvallinen huolto yksityiskohtaisen 
jätehuollon mukaisesti, mikä mitataan 
varastoidun ja loppusijoitetun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella verrattuna 
tuotetun jätteen kokonaismäärään.

Or. en
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) käytöstäpoistojätteen pitkäaikaisen 
varastoinnin ja loppusijoittamisen 
turvallinen huolto yksityiskohtaisen 
jätehuollon mukaisesti, mikä mitataan 
varastoidun ja loppusijoitetun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella verrattuna 
tuotetun jätteen kokonaismäärään.

Or. en

Perustelu

Jätteen pitkäaikaisessa varastoinnissa on noudatettava varastointidirektiiviä. Jätteen 
jäljitettävyys lisää turvallisuutta ja auttaa välttämään kontrolloimatonta saastuneen jätteen 
liikkumista. Jos varastointi on geologista, on otettava huomioon pohjavesidirektiivi. Yhteydet 
radioaktiivisen jätteen geologista loppusijoitusta käsittelevään teknologiafoorumiin voisivat 
olla hyödyksi, koska tällä foorumilla edistetään turvallisuutta koskevan luottamuksen 
rakentamista ja syvien geologisten loppusijoitusratkaisujen toteuttamista.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat tämän ohjelman toteuttamiselle 
vuosina 2014–2020 ovat 
552 947 000 miljoonaa euroa nykyisinä 
hintoina.

Määrärahat tämän ohjelman toteuttamiselle 
vuosina 2014–2020 ovat [552 947 000] 
miljoonaa euroa nykyisinä hintoina.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 208 503 000 euroa Kozloduy- (a) [208 503 000] euroa Kozloduy-
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ohjelmalle vuosina 2014–2020; ohjelmalle vuosina 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) [229 629 000] euroa Ignalina-
ohjelmalle vuosina 2014–2017;

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017.

(c) [114 815 000] euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2017.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 

2. Etukäteen laadittua ohjelmaa 
noudattaen komissio tarkistaa ohjelman 
suorituksen ja arvioi Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien edistymisen 
2 artiklan 3 kohdassa määritettyjen 
välitavoitteiden ja lopputavoitteen 
määräaikojen mukaisesti vuoden 2015 
loppuun mennessä 8 artiklassa tarkoitetun 
väliarvioinnin puitteissa. Tämän arvioinnin 
tulosten perusteella komissio voi tarkistaa 
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määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kozloduy-, Ignalina-, ja Bohunice-
ohjelmien rahoitusosuus voi myös kattaa 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin liittyvät kulut, 
jotka ovat tarpeen ohjelman hallinnoinnissa 
ja sen tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti tutkimukset, asiantuntijoiden 
tapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan luettuna Euroopan unionin 
poliittisia painopistealoja koskeva 
viestintä, mikäli ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon tarkoitettuihin atk-
verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut 
komissiolle ohjelman hallinnoinnista 
johtuvat teknistä ja hallinnollista tukea 
koskevat kulut.

Kozloduy-, Ignalina-, ja Bohunice-
ohjelmien rahoitusosuus voi myös kattaa 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin liittyvät kulut, 
jotka ovat tarpeen ohjelman hallinnoinnissa 
ja sen tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti tutkimukset, asiantuntijoiden 
tapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan luettuna Euroopan unionin 
poliittisia painopistealoja koskeva 
viestintä, mikäli ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin. 
Rahoitusosuus voi kattaa myös tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon tarkoitettuihin atk-
verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut 
komissiolle ohjelman hallinnoinnista 
johtuvat teknistä ja hallinnollista tukea 
koskevat kulut.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Olisi kaikin tavoin pyrittävä 
jatkamaan liittymistä valmistelevan tuen 
ja vuosina 2007–2013 annetun tuen 
yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, joka 
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perustuu yhteisrahoitukseen kyseisten 
kolmen jäsenvaltion toteuttamissa 
käytöstäpoistotoimissa, sekä tarvittaessa 
saamaan yhteisrahoitusta muista 
lähteistä.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Bulgarian, Liettuan ja Slovakian on
täytettävä seuraavat ennakkoehdot 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä:

1. Bulgarian, Liettuan ja Slovakian on
toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne täyttävät
seuraavat ennakkoehdot 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä:

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin säännöstön noudattaminen; 
erityisesti ydinturvallisuuden alalla
ydinturvallisuudesta annetun neuvoston
direktiivin 2009/71/Euratom6 ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta annetun neuvoston direktiivin 
2011/70/Euratom7 saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

(a) Euratom-sopimuksen 
ydinturvallisuusalaa koskevan säännöstön 
noudattaminen; erityisesti säännösten, 
jotka koskevat ydinturvallisuudesta 
annetun neuvoston
direktiivin 2009/71/Euratom ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta annetun neuvoston
direktiivin 2011/70/Euratom saattamista
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Or. en



PR\905128FI.doc 13/21 PE491.251v01-00

FI

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kansallisen säädöskehyksen
laatiminen, jotta kansallisten varojen 
oikea-aikaisesta keräämisestä voidaan 
antaa asianmukaiset säännökset
käytöstäpoiston turvallista 
loppuunsaattamista varten sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti;

(b) sellaisen yleisen rahoitussuunnitelman
laatiminen, jossa määritellään kaikki 
kustannukset, joita tämän asetuksen 
kattamien ydinreaktoriyksikköjen
käytöstäpoiston turvallinen 
loppuunsaattaminen edellyttää, ja jossa 
määritellään selvästi kansalliseen 
lainsäädäntökehykseen kytketyt ja
sovellettavien valtiontukisääntöjen
mukaiset rahoituksen lähteet;

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle.

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle; suunnitelmassa on eritelty 
käytöstäpoistotoimet ja aikataulut sekä 
kansainvälisesti hyväksytyn 
käytöstäpoiston kustannusten arviointia 
koskevan standardin mukaiset 
kustannusrakenteet.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Bulgarian, Liettuan ja Slovakian on 
ennen 1 päivää tammikuuta 2014 



PE491.251v01-00 14/21 PR\905128FI.doc

FI

toimitettava komissiolle tiedot, jossa 
osoitetaan, että ne täyttävät edellä olevat 
ennakkoehdot.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät
indikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

1. Vuosina 2014–2020 kunkin vuoden 
alussa komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät
tulosindikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää vuosina 2014–2020
kunkin vuoden lopussa 
arviointikertomuksen yhteisten vuotuisten 
toimintaohjelmien toteuttamisesta. 
Kertomus on perustana seuraavien 
vuosittaisten toimintaohjelmien 
hyväksymiselle.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi.
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi.
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut yleiset ja 
erityiset tulokset, toimet, yksityiskohtaiset 
välitavoitteet sekä vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Väliarviointi

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 

1. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien kanssa
viimeistään vuoden 2015 lopussa tulosten 
ja vaikutusten tasolla
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saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Tämän arvioinnin 
tulosten perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
tarkoituksenmukaisuuden ja 
jakautumisen Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kesken. Arvioinnissa 
käsitellään lisäksi yksinkertaistamista 
koskevia mahdollisuuksia, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta ja kaikkien 
tavoitteiden asiaankuuluvuutta. Siinä 
otetaan huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutusta 
koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja 
sen vaikutusta käytöstäpoistoon.

Poistetaan.

Or. en

(siirretty 8 a artiklan (uusi)1 kohtaan)

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinneissa otetaan huomioon 3. Väliarvioinneissa otetaan huomioon 
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edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin 
verrattuna.

edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Loppuarviointi

1. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja 
sen vaikutusta käytöstäpoistoon.
2. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien kanssa 
ennen 31 päivää joulukuuta 2020 
loppuarviointikertomuksen ohjelman 
tehokkuudesta ja toimivuudesta sekä 
rahoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuudesta vaikutusten, resurssien 
käytön ja unionille koituvan lisäarvon 
kannalta.
3. Loppuarvioinnissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin 
suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.
4. Komissio ilmoittaa tämän arvioinnin 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
5. Komissio ottaa huomioon kyseisten 
jäsenvaltioiden käytöstäpoiston 
asiantuntemuksen ja käytetyt strategiat ja 
tarkastelee siten mahdollisia tapoja 
yhdenmukaistaa käytöstäpoistoa koskevia 
lähestymistapoja unionissa niin, että 
voidaan varmistaa tiedon kerääminen 
ajoissa, jotta voidaan parantaa unionin 
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ydinteollisuuden kilpailukykyä tällä 
alueella.

Or. en

Perustelu

EU:ssa on yhä enemmän käytöstä poistettuja ydinvoimaloita tai ydinvoimaloita, jotka 
poistetaan käytöstä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. EU:n teollisuuden on kerättävä 
asiantuntemusta niin, että se saa johtavan aseman maailmassa. Todennäköisesti kolmasosa 
EU:n 143 reaktorista on tarpeen sulkea vuoteen 2025 mennessä 
(COM(2007)0794, lopullinen)
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PERUSTELUT

Liettualla, Slovakialla ja Bulgarialla oli käytössään ydinreaktoreita, jotka kansainvälinen 
yhteisö katsoi vanhentuneiksi ja joita ei voitu kustannustehokkaalla tavalla päivittää 
vaadittavien vähimmäisturvanormien mukaisiksi. Euroopan unioniin liittymistä koskevien 
neuvottelujen yhteydessä nämä kolme maata sitoutuivat sulkemaan ja sen jälkeen poistamaan 
käytöstä nämä ydinreaktorit sovittuna ajankohtana. Euroopan unioni tunnusti, että 
ydinvoimaloiden aikaistettu sulkeminen aiheuttaisi poikkeuksellisia sosiaalisia, 
ympäristöllisiä, taloudellisia ja rahoituksellisia rasitteita, ja sitoutui antamaan rahoitustukea 
vuoden 2013 loppuun asti sekä reaktoriyksiköiden käytöstäpoistoon että aikaisen sulkemisen 
vaikutusten lieventämiseen. 

Jäseneksi liittymistä edeltävällä kaudella tuki Liettualle ja Slovakialle annettiin 
Phare-ohjelman1 kautta. Jäseneksi liittymisen jälkeen vuodesta 2004 vuoteen 2006 tuki 
annettiin liittymissopimuksen pöytäkirjojen nojalla ja vuodesta 2007 lähtien neuvoston 
asetukset Liettuan2 ja Slovakian3 tukemisesta varmistavat, että tuki jatkuu kaudella 2007–
2013.

Bulgarian osalta jäseneksi liittymistä edeltävällä kaudella vuoteen 2007 asti EU osallistui 
Kozloduyn ydinvoimalan käytöstäpoistoon Phare-ohjelman kautta. Kaudella 2007–2009 tuki 
annettiin liittymissopimuksen pöytäkirjan nojalla. Vuonna 2009 Bulgaria pyysi, että 
rahoitustukea jatkettaisiin, jotta se voisi edetä hankkeessa välitöntä käytöstäpoistoa koskevan 
strategian avulla, ja neuvoston asetuksessa4 varmistetaan, että tukea jatketaan kaudella 2010–
2013.

Euroopan unionin näille kolmelle jäsenvaltiolle vuoden 2013 loppuun asti antaman 
taloudellisen tuen kokonaismääräksi on ennakoitu 2 847,8 miljoonaa euroa (1 367 miljoonaa 
euroa Liettualle, 613 miljoonaa euroa Slovakialle ja 867,8 miljoonaa euroa Bulgarialle). 

Maaliskuussa 2011 tukea saavat jäsenvaltiot päivittivät käytöstäpoistoa koskevat 
kustannusarvionsa 5 300 miljoonaan euroon, mikä merkitsee 2 500 miljoonan euron vajetta 
verrattuna nykyisin käytettävissä olevaan rahoitukseen kansallisella ja ohjelmatasolla. 
Riittävien rahoitusjärjestelyjen puute vaarantaa käytöstäpoiston loppuunsaattamisen.

Oikeusperusta

Liettuan tapauksessa vuoden 2003 liittymissopimuksessa säädetään yksiselitteisesti 
mahdollisuudesta käytöstä poistamista (Ignalinan reaktoriyksiköt 1 ja 2) koskevaan 
lisärahoitukseen vuoden 2006 jälkeen. 
Bulgarian tapauksessa (Kozloduyn reaktoriyksiköt 1-4) vuoden 2005 liittymisasiakirjan 
30 artiklassa viitataan vain vuosiin 2007–2009. 

                                               
1 Keski- ja Itä-Euroopan maiden tukemiseen tähtäävä ohjelma.
2 EUVL L 411, 30.12.2006, s. 10.
3 EUVL L 131, 23.5.2007, s. 1.
4 EUVL L 189, 13.7.2010, s. 9.
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Slovakian tapauksessa (Bohunicen reaktoriyksiköt 1 ja 2) vuoden 2003 liittymissopimuksessa 
viitataan vain vuosiin 2004–2006. 
Liittymissopimuksessa ja liittymisasiakirjassa ei anneta Bulgarialle ja Slovakialle erityistä 
oikeusperustaa tuen jatkamiselle vuosien 2009 ja 2006 jälkeen kuten Liettuan tapauksessa. 
Liittymissopimus ja liittymisasiakirjan 30 artikla eivät siksi voi olla asianmukainen 
oikeusperusta lisärahoituksen ottamiselle käyttöön vuoden 2013 jälkeen.
Asianmukainen oikeusperusta on siksi Euratom-sopimuksen 203 artikla. Artiklassa säädetään, 
että "jos jokin yhteisön toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi 
eikä tässä sopimuksessa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa 
aiheelliset säännökset yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan".
Tässä ehdotuksessa on useita asioita yksinkertaistaistettu: Bulgarialle, Liettualle ja Slovakialle 
vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen nojalla annettavasta unionin 
rahoitustuesta annetaan vain yksi neuvoston asetus aiemman kolmen erillisen asetuksen 
sijasta. Tällä asetuksella ei säädetä poikkeuksista varainhoitoasetukseen.

Talousarviovaikutukset
Kokonaisrahoitus, joka kattaa kauden 2014–2020 on [552 947 000] euroa nykyhinnoilla. 
Määrä vastaa komission ehdotusta seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi (2014–
2020). Määrä jakautuu seuraavasti: [208 503 000] euroa Kozloduy-ohjelmalle [229 629 000] 
euroa Ignalina-ohjelmalle ja [114 815 000] euroa Bohubnice-ohjelmalle.

Hallinto, tarkastus ja valvonta
Jäsenvaltioiden edustajista koostuva hallintakomitea, jonka tehtävänä oli tukea komissiota 
tukiohjelmien täytäntöönpanossa, perustettiin vuonna 2007, ja komission menettelyjä 
muutettiin. Komissio ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki allekirjoittivat keskenään 
yhteisymmärryspöytäkirjan ja edunsaajamaiden kanssa perustettiin yhteinen ohjauskomitea, 
jonka avulla on tarkoitus parantaa ohjelman koordinointia.

Tukiohjelmaa on tarkastettu ja arvioitu säännöllisesti. Lisäksi Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tuloksellisuuden tarkastuksen kaikista kolmesta 
ohjelmasta. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 16/2011 on saatavana 
ja sen päätelmät olisi otettava huomioon päätettäessä unionin tuen laajuudesta.

Komissio delegoi suurimman osan (83 prosenttia) EU:n maaohjelmien rahoitustuen 
hallinnoinnista EBRD:lle, jolla on kokemusta ydinlaitosten käytöstäpoistosta 1990-luvun 
alusta lähtien. Komissio on kuitenkin viimekädessä vastuussa EU:n varojen käytöstä. Siksi 
komissiolla on oltava lopullinen vastuu ohjelmien täytäntöönpanosta ja varojen käytöstä. 

Ohjelmien käynnistämisessä ovat mukana komissio, EBRD, CPMA (Central Projects 
Management Agency), käytöstäpoiston kansainvälisen avustusrahaston rahoituksenantajien 
kokous, ydinvoimalaoperaattorit ja asianomaiset jäsenvaltiot. Komissio ei varmistanut, että 
liittymissopimuksissa ja niitä seuraavissa neuvoston asetuksissa asetetut laajat prioriteetit 
muutetaan johdonmukaisiksi ja yksityiskohtaisiksi tavoitteiksi ja indikaattoreiksi. 
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Yksikään edellä mainituista elimistä ei ole luonut järjestelmää, jolla seurataan ja arvioidaan 
edistymistä ohjelmien yleistavoitteiden saavuttamisessa, kahdeksan reaktorin 
käytöstäpoistamisessa ja reaktorien sulkemisen vaikutusten lieventämisessä. Ohjelmien 
saavutusten seuranta ja niistä raportointi kaikilla tasoilla on siten ollut vaikeaa.

Komission olisi varmistettava, että EU:n varoja käytetään tehokkaasti, vaikuttavasti ja 
taloudellisesti. Tavoitteet on sovitettava käytettävissä oleviin määrärahoihin ja on otettava 
käyttöön merkitykselliset suorituksia mittaavat indikaattorit, joita voidaan myös valvoa ja 
joista voidaan raportoida sen mukaan kuin on tarpeen koko ohjelman täytäntöönpanon 
kannalta. 

Sen varmistamiseksi, että tavoitteet saavutetaan ja että niitä seurataan, komission olisi 
laadittava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja edunsaajien kanssa sekä väli- että 
loppuarviointi tavoitteiden saavuttamisesta, tulosten ja vaikutusten tasosta ja resurssien 
käytön tehokkuudesta. Väliarvioinnin tulosten perusteella komission olisi voitava myös 
tarkistaa ohjelmalle osoitettujen määrärahojen tarkoituksenmukaisuuden ja jakautumisen 
Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.


