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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,
eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä
etujen myöntämisestä
perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn
neuvoston
päätöksen
2007/198/Euratom muuttamisesta
(2013/791/Euratom)
2 707 000 000 euroa kaudella 2014–2020 (vuoden
2011 hinnoin).

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamisso
pimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan kolmannen ja neljännen
kohdan,

(5)

Päätöstä 2007/198/Euratom on tarpeen muuttaa, jotta
yhteisyrityksen toimia voidaan kaudella 2014–2020 ra
hoittaa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Eurato
min tutkimus- ja koulutusohjelmien sijaan.

(6)

Kolmansien maiden, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa
yhteistyösopimuksen ydinenergiatutkimuksen – hallittu
ydinfuusio mukaan luettuna – alalla ja assosioineet näin
omat tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, on
määrä osallistua yhteisyrityksen toimien rahoittamiseen.
Näiden maiden rahoitusosuus olisi määritettävä kunkin
maan ja Euratomin yhteistyösopimuksessa.

(7)

Kansallisten fuusiolaboratorioiden vuonna 2012 kehittä
män ydinfuusiota koskevan etenemissuunnitelman lopul
lisena tavoitteena on tukea ITERin suunnittelua ja raken
tamista sekä osoittaa sähkön tuotanto ydinfuusion avulla
noin vuosisadan puolivälissä. Näin ollen täyttääkseen teh
tävänsä yhteisyrityksen pitäisi säilyttää läheiset suhteet
eurooppalaisiin elimiin, jotka panevat täytäntöön tämän
etenemissuunnitelman.

(8)

Päätös 2007/198/Euratom olisi saatettava ajan tasalle
myös unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevien
säännösten osalta.

(9)

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava
päätöksen 2007/198/Euratom täytäntöönpanosta yhteisy
rityksen toimittamien tietojen perusteella.

(10)

Sen vuoksi päätös 2007/198/Euratom olisi muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom (1) perustettiin
eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian ke
hittämistä varten, jäljempänä ’yhteisyritys’, vastaamaan
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) osuudesta fuu
sioenergia-alan kansainvälisessä ITER-organisaatiossa ja
Japanin kanssa toteutettavissa laajemman lähestymistavan
toimissa sekä valmistelemaan ja sovittamaan yhteen toi
mintaohjelma, jolla valmistellaan koefuusioreaktorin ja
asiaan liittyvien laitteistojen rakentamista.

(2)

Päätöksessä 2007/198/Euratom vahvistetaan yhteisyrityk
sen tarvitsemien varojen ohjeellinen kokonaismäärä sekä
Euratomin ohjeellinen kokonaisosuus, joka olisi suoritet
tava Euratomin perustamissopimuksen 7 artiklan nojalla
toteutettavien Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmien
kautta.

(3)

Yhteisyrityksen ITER-hankkeen rakennusvaiheessa tarvit
semien resurssien määrä kauden 2007–2020 osalta oli
vuoden 2010 maaliskuussa 7 200 000 000 euroa (vuo
den 2008 hinnoin). Neuvosto rajasi heinäkuussa 2010
tämän määrän 6 600 000 000 euroon (vuoden 2008
hinnoin).

(4)

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistivat ITERhankkeeseen
osoitettavien
Euratom-sitoumusten
enimmäismääräksi monivuotisessa rahoituskehyksessä

(1) Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta
2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuu
sioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustet
tavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2007/198/Euratom seuraavasti:

1) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c) edellä 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
jen tehtävien osalta perussopimuksen 7 artiklan no
jalla hyväksyttyjen tutkimus- ja koulutusohjelmien
mukaisesti tai muulla neuvoston tekemällä päätöksel
lä.”;

b) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Rahoitusosuus kolmansista maista, jotka ovat tehneet
Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen ydinenergiatutki
muksen – hallittu ydinfuusio mukaan luettuna – alalla ja
assosioineet näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin
ohjelmiin, on määritettävä asianomaisessa Euratomin
kanssa tehdyssä yhteistyösopimuksessa.”;

c) korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Euratomin
osuus
yhteisyritykseen kaudella
2014–2020 on 2 915 015 000 euroa (nykyhintoina).”

d) kumotaan 4 kohta.

2) Lisätään artiklat seuraavasti:

”5 a artikla
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen
1.
Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että
tämän päätöksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutetta
essa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa
ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, te
hokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia hav
aitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin
sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia
ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.
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2.
Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomi
oistuimella on valtuudet tehdä kaikkien Euratomilta tämän
päätöksen mukaisesti rahoitusta saaneiden avustuksensaajien,
toimeksisaajien, alihankkijoiden ja muiden kolmansien osa
puolten osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritetta
via todentamisia ja tarkastuksia.

3.
Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ”OLAF”,
voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Eu
ratom) N:o 883/2013 (*) ja neuvoston asetuksessa (Euratom,
EY) N:o 2185/96 (**) säädettyjen säännösten ja menettelyjen
mukaisesti suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, jotta voidaan mää
rittää, onko tämän päätöksen nojalla rahoitettuun sopimuk
seen, päätökseen tai hankintasopimukseen liittynyt unionin
taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai
muuta laitonta toimintaa.

Tämän päätöksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa teh
dyissä yhteistyösopimuksissa, hankintasopimuksissa, sopi
muksissa ja päätöksissä on nimenomaisesti annettava komis
siolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet
tehdä tilintarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentami
sia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 koh
dan ja tämän kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamista.

5 b artikla
Väliarviointi
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 kertomuksen tämän
päätöksen täytäntöönpanon edistymisestä yhteisyrityksen toi
mittamien tietojen perusteella. Kertomuksessa vahvistetaan
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun Euratomin osuuden käy
töstä saadut tulokset siltä osin kuin on kyse sitoumuksista ja
menoista.

___________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Eura
tom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta
2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutki
muksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL
L 248, 18.9.2013, s. 1).
(**) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu
11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä
suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan
yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja
muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292,
15.11.1996, s. 2).”

L 349/102

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.
3 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
V. MAZURONIS
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