EV 133/1996 vp -

HE 11711996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 11711996 vp laiksi ydinenergialain
muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousva-

Iiokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
1711996 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
ydinenergialain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 53 §:n 2 momentti

'muutetaan 40 §:n 1 momentti, 42 §:n 2 momentti, 43 §:n 1 momentti, 51 §ja 52 §:n 2-5
momentti; sekä
lisätään 40 §:ään uusi 3 momentti sekä 52 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3-5
momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, seuraavasti:
40 §

rahastotavoitetta kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle.

Rahastotavoitteen määrä
42 §
Kunkin kalenterivuoden rahastotavoite on
yhtä suuri kuin edellisen kalenterivuoden
lopun vastuumäärä. Ydinjätehuollon kustannusvaikutusten tasoittamiseksi usealle ydinlaitoksen toimintavuodelle on rahastotavoite
kuitenkin 2 tai 3 momentissa säädettyjen
edellytysten täyttyessä vastuumäärää pienempi.
Jos jonkin kalenterivuoden lopun vastuumäärä poikkeaa merkittävästi 44 §:n 1 momentin mukaisesti vahvistetusta saman kalenterivuoden lopun vastuumäärän arviosta,
osa tästä vastuumäärän muutoksesta voidaan
jättää huomioon ottamatta vahvistettaessa

260651

Ydinjätehuoltomaksut ja ylijäämä
Jos kalenterivuoden rahastotavoite on pienempi kuin edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän rahasto-osuus, on tämä ylijäämä palautettava jätehuoltovelvolliselle viimeistään saman kalenterivuoden huhtikuun
ensimmäisenä arkipäivänä. Rahastolla jätehuoltovelvolliselta olevaa saatavaa saadaan
käyttää samalle jätehuoltovelvolliselle palautettavan ylijäämän kuittaamiseen maksetuksi jätehuoltovelvolliselle annetun lainan
ehtojen mukaisesti.

EV 133/1996 vp- HE 11711996 vp

2
43 §

V astuumäärän ja rahastotavoitteen
vahvistaminen

Valtioneuvosto antaa yleiset määräykset
siitä, miten 35 §:ssä tarkoitetut kustannukset
on otettava huomioon vastuumäärää arvioitaessa, samoin kuin siitä menettelystä, jota
noudattaen rahastotavoite lasketaan 40 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa,
sekä muista varautumisen perusteista.

51 §
Valtion ydinjätehuoltorahaston voitto ja
tappio

Valtion ydinjätehuoltorahaston kalenterivuoden voitolla hyvitetään tai tappiolla veloitetaan kalenterivuoden joulukuun viimeisen
päivän rahasto-osuuksia ja kateosuuksia siinä
suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ja
kateosuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Suhdelukuja laskettaessa vähennetään kunkin ajanhetken rahastoosuudesta tai kateosuudesta kyseisen jätehuoltovelvollisen rahastolta saamista lainoista edellisiltä vuosilta kertynyt mutta tuona
ajanhetkenä vielä maksamatta oleva korko.
52§
Valtion ydinjätehuoltorahaston varat

Se määrä rahaston varoista, jota ei ole lainattu 1 momentin tai 48 §:n 2 momentin
nojalla, on valtion käytettävissä ja voidaan
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valtion talousarviossa siirtää rahastosta määräajaksi valtiovarastoon. Jos varoja on siirretty valtiovarastoon, on talousarvioon vuosittain otettava määräraha rahastolle sinä
vuonna takaisin siirrettävien varojen palauttamiseen ja 4 momentissa säädettyä korkoa
määrältään vastaavan korvauksen maksamiseen rahastolle siltä ajalta, jona rahaston varoja on ollut siirrettynä valtiovarastoon.
Valtiolla on oikeus määräajaksi lainata se
määrä rahaston varoista, jota ei ole lainattu
1 momentin tai 48 §:n 2 momentin nojalla
tai jota ei ole siirretty valtiovarastoon 2 momentin nojalla. Valtion on lyhennettävä lainaansa pyyntöä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä aina, kun rahasto sitä
pyytää vahvistetun ylijäämän palauttamiseksi
jätehuoltovelvolliselle.
Rahastosta 1 tai 3 momentin nojalla annetuista lainoista perittävä korko on vähintään
Suomen Pankin peruskorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä. Jos kuluttajahintojen
nousu joulukuusta joulukuuhun laskettuna
ylittää Suomen Pankin peruskoron saman
kalenterivuoden keskimääräisen tason, korotetaan perittävää korkoa ylityksen määrällä,
pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen
neljäsosaprosenttiin.
Jos rahaston varoja jää käyttämättä tavalla,
josta 1-3 momentissa säädetään, on rahaston sijoitettava siten käyttämättä jääneet varat turvaavia vakuuksia vastaan muulla parhaan mahdollisen tuoton antavana tavalla.
Jätehuoltovelvolliselle annettavien lainojen
yleisistä ehdoista päättää asianomaisen ministeriön esityksestä valtioneuvosto. Samat
ehdot koskevat soveltuvin osin myös 3 momentin nojalla annettuja lainoja.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

