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NÕUKOGU OTSUS
13. detsember 2013,
millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika
arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised
(2013/791/Euratom)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

2013. aasta veebruaris kehtestasid Euroopa Parlament ja
nõukogu Euratomi ITERiga seotud kohustuste piirmää
raks mitmeaastases finantsraamistikus 2 707 000 000
eurot ajavahemikul 2014–2020 (2011. aasta hindades).

(5)

Otsust 2007/198/Euratom on vaja muuta, et ajavahe
mikul 2014–2020 oleks võimalik ühisettevõtte tegevust
rahastada Euroopa Liidu üldeelarvest ja mitte Euratomi
teadus- ja koolitusprogrammide kaudu.

(6)

Kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga koostöö
lepingu tuumaenergiaalase teadustöö, sealhulgas juhitava
termotuumasünteesi kohta, mis seob nende vastavad
uurimisprogrammid Euratomi programmidega, peavad
osalema ühisettevõtte tegevuse rahastamises. Nende raha
line osalus tuleb kindlaks määrata Euratomiga sõlmita
vates vastavates koostöölepingutes.

(7)

Riiklike tuumasünteesilaborite välja töötatud 2012. aasta
tuumasünteesisuuniste lõppeesmärk on toetada ITERi
projekteerimist ja ehitamist ning käesoleva sajandi keskel
demonstreerida elektri tootmist tuumasünteesi teel.
Seetõttu peaks ühisettevõte oma ülesannete täitmiseks
jätkama tihedat koostööd kõnealuseid suuniseid rakenda
vate Euroopa üksustega.

(8)

Otsust 2007/198/Euratom on asjakohane ajakohastada
liidu rahaliste huvide kaitset käsitlevate sätete osas.

(9)

On asjakohane teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu
otsuse 2007/198/Euratom rakendamisest ühisettevõtte
poolt esitatud teabe põhjal.

(10)

Seepärast tuleks otsust 2007/198/Euratom vastavalt
muuta,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepin
gut, eriti selle artikli 47 kolmandat ja neljandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Nõukogu otsusega 2007/198/Euratom (1) on loodud
ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa
ühisettevõte („ühisettevõte”), et anda Euroopa Aatomi
energiaühenduse („Euratom”) panus ITERi Rahvusvahe
lisse Termotuumaenergeetika Organisatsiooni ja koos
Jaapaniga läbiviidavatesse laiema lähenemisviisi meetme
tesse ning samuti valmistada ette ning koordineerida
tegevusprogrammi tuumasünteesi näidisreaktori ja sellega
seotud rajatiste ehituse ettevalmistamiseks.

Otsusega 2007/198/Euratom on kehtestatud ühisette
võtte kulude katmiseks prognoositud lähtesumma koos
Euratomi esialgse koguosalusega nimetatud summas, mis
tehakse kättesaadavaks Euratomi asutamislepingu artikli 7
kohaselt vastuvõetud Euratomi teadus- ja koolituspro
grammide kaudu.

Ühisettevõtte ITERi ehitusetapi kuluprognoosid ajavahe
mikuks 2007–2020 olid 2010. aasta märtsis
7 200 000 000 eurot (2008. aasta hindades). 2010.
aasta juulis piiras nõukogu nimetatud rahalise toetuse
6 600 000 000 euroni (2008. aasta hindades).

(1) Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsus 2007/198/Euratom, millega
luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühis
ettevõte ning antakse sellele eelised (ELT L 90, 30.3.2007, lk 58).
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2.
Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on
õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapealse kontrol
limise alusel kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid, alltöövõtjaid ja
muid kolmandaid isikuid, keda on käesoleva otsuse alusel
rahastatud liidu vahenditest.

Otsust 2007/198/Euratom muudetakse järgmiselt.

1) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud ülesannete puhul
vastavalt asutamislepingu artikli 7 kohaselt vastu
võetud teadus- ja koolitusprogrammidele või muudele
nõukogu poolt vastu võetud otsustele.”;

b) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Rahalised panused nendest kolmandatest riikidest, kes on
sõlminud Euratomiga koostöölepingu tuumaenergiaalase
teadustöö, sealhulgas juhitava termotuumasünteesi kohta,
mis seob nende vastavad uurimisprogrammid Euratomi
programmidega, sätestatakse Euratomiga sõlmitavas
vastavas koostöölepingus.”;

c) lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada
juurdlusi, sealhulgas kohapealset kontrolli ja inspekteerimist,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL, Euratom) nr
883/2013 (*) ning nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr
2185/96 (**) sätestatud korras eesmärgiga teha kindlaks,
kas käesoleva otsuse alusel rahastatava kokkuleppe, otsuse
või lepingu puhul on esinenud pettust, korruptsiooni või
mis tahes muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku
tegevust.

Ilma et see piiraks lõike 2 ja selle lõike esimese lõigu kohal
damist, antakse kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organi
satsioonidega sõlmitud koostöölepingutega, samuti käesoleva
otsuse kohaldamisest tulenevate lepingute, kokkulepete ja
otsustega komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile selgesõnali
selt õigus selliseks auditeerimiseks ja kohapealseks kontrol
liks.

Artikkel 5b
Vahekokkuvõte

„3.
Euratomi panus ühisettevõttesse ajavahemikul
2014–2020 on 2 915 015 000 eurot (jooksvas väärtu
ses).”;

Komisjon peab esitama nõukogule ja Euroopa Parlamendile
hiljemalt 31. detsembril 2017 vahearuande käesoleva otsuse
rakendamise kohta ühisettevõtte poolt esitatud teabe alusel.
Selles aruandes esitatakse andmed artikli 4 lõikes 3 nime
tatud Euratomi rahalise panuse kasutamise kohta kohustuste
ja kulude osas.

d) lõige 4 jäetakse välja.

2) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 5a
Liidu finantshuvide kaitse
1.
Komisjon astub vajalikke samme, tagamaks, et käes
oleva otsuse alusel rahastatavate meetmete rakendamisel
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve pettuse, korruptsiooni
ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu ennetustegevusega,
tõhusa kontrolliga ja alusetult väljamakstud summade
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise tuvastamise korral
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistustega.

___________
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013.
aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning
millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248,
18.9.2013, lk 1).
(**) Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom,
EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat koha
pealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa
ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskir
jade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).”
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Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2013
Nõukogu nimel
eesistuja
V. MAZURONIS

