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Laki
ydinvastuulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ydinvastuulakiin (484/1972) uusi 27 a ja 27 b § sekä 28 §:ään uusi 4 momentti

seuraavasti:

27 a §
Valtioneuvosto voi ydinlaitoksen haltijan tai 11 §:ssä tarkoitetun rahdinkuljettajan ha-

kemuksesta antaa määräämillään ehdoilla ja vastavakuutta vaatimatta valtiontakuun va-
kuutuslaitoksen myöntämälle ydinvastuuvakuutukselle sellaisen henkilövahingon korvaa-
miseksi, joka ilmenee myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa mutta enintään 30 vuoden
kuluessa ydintapahtumasta (vakuutustakuu). Vakuutustakuu voidaan antaa ainoastaan, jos
jälleenvakuutus on saatavilla vain kohtuuttomin ehdoin tai sitä ei ole saatavilla riittävässä
laajuudessa.

Ydinlaitoksen haltijan tai 11 §:ssä tarkoitetun rahdinkuljettajan tulee toimittaa valtio-
neuvostolle vakuutustakuuta koskeva hakemus sekä asian selvittämiseksi tarvittavat ja
riittävät selvitykset.

Valtion vastuun määrä yhden tai useamman myönnetyn vakuutustakuun perusteella saa
olla yhteensä enintään kuusi miljardia euroa. Vakuutustakuu voidaan antaa enintään vuo-
deksi kerrallaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa ydinvastuuvakuutuksessa vakuutuksen kohteena tai
vakuutettuna voi olla ydinlaitos tai ydinaineen kuljetus.

Valtiolla on oikeus saada laitoksenhaltijalta vakuutustakuun perusteella vakuutuksenan-
tajalle suorittamansa määrä. Vakuutustakuuseen sovelletaan, mitä valtion lainanannosta
sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetussa laissa (449/1988) säädetään takaus-
maksusta ja takauksen ja takuun valvonnasta.

27 b §
Vakuutustakuun hallinnoinnista ja valvonnasta vastaa Valtiokonttori. Valtiokonttorilla

on oikeus saada määräämänään ajankohtana takuun ehtojen noudattamisen valvonnassa
tarpeelliset tiedot ja selvitykset vakuutusyhtiöltä ja ydinlaitoksen haltijalta.

Vakuutustakuuta koskeva hakemus tehdään työ- ja elinkeinoministeriölle. Vakuutusta-
kuun perusteella maksettavia korvauksia haetaan Valtiokonttorilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin:
1) vakuutustakuuta koskevan hakemuksen tekemisestä ja hakemuksen sisällöstä;
2) vakuutustakuun perusteella maksettavien korvausten hakemisesta, korvausten mak-

samisen ajankohdasta ja korvauksen myöntämisen ehdoista.
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28 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Tämän lain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta ei myöskään ole, jos:
1) kyse on sellaisen henkilövahingon korvaamisesta, joka ilmenee myöhemmin kuin

10 vuoden kuluessa mutta enintään 30 vuoden kuluessa ydintapahtumasta;
2) jälleenvakuutus 1 kohdassa tarkoitettujen vahinkojen korvaamiseksi on saatavilla

vain kohtuuttomin ehdoin tai sitä ei ole saatavilla riittävässä laajuudessa; ja
3) ydinlaitoksen haltija on tehnyt 27 a §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen ja

menetellyt muutoinkin mainitun momentin mukaisesti.
————

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Tämän lain 28 §:n 4 momentissa säädettyä sovelletaan sellaiseen ydinlaitoksen halti-

jaan, jota ydinvastuu koskee tämän lain voimaan tullessa, jos ydinlaitoksen haltija tekee
27 a §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen ja menettelee muutoinkin mainitun mo-
mentin mukaisesti kahdentoista kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
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