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TUUMAENERGIA

Tuumaelektrijaamad toodavad praegu ELis tarbitavast elektrienergiast ligikaudu kolmandiku
ja kogu tarbitavast energiast 14%. Tuumaenergia on vähese CO2-heitega alternatiiv
fossiilkütustele ja sellel on oluline osa paljude liikmesriikide energiaallikate jaotuses.
Tuumaenergia kasutamine on aga 1986. aasta Tšernobõli ja 2011. aasta Jaapani Fukushima
tuumakatastroofide tagajärjel muutunud väga vaieldavaks. Saksamaa otsus tuumaenergiast
2020. aastaks järk-järgult loobuda ning Belgias kahe reaktori ajutine sulgemine pärast
seda, kui nende mahutites avastati praod, on survet Euroopas tuumaenergiast loobumisele
veelgi suuremaks muutunud. Liikmesriikidel on aga ainupädevus otsustada, kas kasutada
tuumaenergiat või mitte. Sellele vaatamata tehakse ELi tasandil tuumaelektrijaamade
ohutusnormide täiustamiseks ning tuumajäätmete ohutu käitlemise ja kõrvaldamise
tagamiseks suuremaid jõupingutusi.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (Euratomi asutamisleping), artiklid 40–52
(investeeringud, ühisettevõtted ja tarned) ja 92–99 (tuumaühisturg)

EESMÄRGID

Tavapärase energia üldise puudujäägi vastu võitlemisel lootsid kuus asutajaliikmesriiki 1950.
aastatel, et tuumaenergia abil on võimalik saavutada energiasõltumatus. Kuna riigid ei suutnud
tuumaenergiasse investeerimise kulusid üksinda kanda, moodustasid asutajaliikmesriigid
üheskoos Euroopa Aatomienergiaühenduse. Euratomi asutamislepingu üldine eesmärk on
aidata kaasa Euroopa tuumatööstuste loomisele ja arendamisele, et kõik liikmesriigid
saaksid kasu aatomienergia arengust, ja tagada varustuskindlus. Asutamislepinguga
tagatakse ühtlasi üldsuse kaitseks kõrged ohutusnormid ja takistatakse tsiviilotstarbeliste
tuumamaterjalide suunamist sõjandusvaldkonda. Euroopa Aatomienergiaühenduse volitused
piirduvad tuumaenergia rahumeelse tsiviilkasutusega.

TULEMUSED

A. Kiirguskaitse
Ioniseeriv kiirgus on inimeste (nii kogu üldsuse kui ka meditsiini-, tööstus-, ja tuumasektori
töötajate) tervisele ja keskkonnale väga ohtlik. EL on aja jooksul vastu võtnud mitmeid
kiirguskaitsealaseid õigusakte, mida on hiljuti ajakohastatud ja lihtsamaks muudetud.
Ajakohastamine oli vajalik, sest olemasolevad õigusaktid ei vastanud täielikult teaduse arengule
ja nende vahel puudus sidusus. Üks põhjus oli ka see, et looduslike kiirgusallikatega seotud
küsimused ja keskkonnakaitse ei olnud täiel määral reguleeritud. Nõukogu 13. mai 1996. aasta
direktiivis 96/29/Euratom on sätestatud põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna
tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest. Komisjon avaldas 2012.
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aasta mais ettepaneku võtta vastu uus direktiiv, millega ajakohastatakse põhilised ohutusnormid
(COM(2012)0242). Nõukogu võttis ettepaneku vastu 2013. aasta lõpus pärast Euroopa
Parlamendiga konsulteerimist[1]. See lihtsustab Euroopa õigusakte, sest sellega asendatakse viis
direktiivi, ning sellega kehtestatakse siduvad nõuded, mis puudutavad kaitset siseruumide õhus
leiduva radooni vastu, ehitusmaterjalide kasutamist ning tuumarajatistest radioaktiivse heitvee
ärajuhtimise keskkonnamõju hindamist. Samuti võttis nõukogu 2013. aastal pärast Euroopa
Parlamendi heakskiitu[2] vastu direktiivi, mis puudutab olmevees olevate radioaktiivsete ainete
seiret ja mille kohta komisjoni esitas ettepaneku 2012. aasta märtsis (COM(2012)0147).
Nõukogu määrus toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade
kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral, mille kohta komisjon esitas ettepaneku
2010. aastal (COM(2010)0184), ootab endiselt lõpliku otsuse tegemist. Parlament kiitis heaks
õigusakti muudetud versiooni[3], mis põhineb nõukoguga saavutatud kompromissil.
B. Radioaktiivsete ainete ja jäätmete transport
Nõukogu 8. juuni 1993. aasta määrusega (Euratom) nr 1493/93 võeti kasutusele ühenduse
süsteem ühest liikmesriigist teise toimuvate radioaktiivsete ainete vedude deklareerimiseks,
tagamaks et asjaomased asutused saaksid kiirguskaitse kohta samal tasemel infot nagu enne
1993. aastat, kui eksisteeris veel piirikontroll. Komisjon avaldas 2012. aastal ettepaneku
võtta vastu määrus, millega luuakse ühtne Euroopa süsteem radioaktiivsete materjalide
vedajate registreerimiseks (COM(2012)0561). Selle määrusega asendatakse aruandlus- ja
loaandmissüsteemid, mille liikmesriigid on kehtestanud nõukogu direktiivi 96/29/Euratom
(põhiliste ohutusnormide kohta) rakendamiseks.
Radioaktiivsete jäätmete vedamiseks eelneva loa taotlemise süsteem loodi ELis 1992. aastal
ja seda muudeti oluliselt 2006. aastal. Nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/117/
Euratom (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli
kohta) eesmärk on tagada üldsuse piisav kaitse selliste vedude korral. Direktiivis sätestatakse
ja loetletakse mitmed ranged kriteeriumid, määratlused ja menetlused, mida tuleb kohaldada
radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedudele ühendusesiseselt ja nende ühendusest
väljaveo korral. Komisjon avaldas 2013. aasta aprillis esimese aruande selle kohta, kuidas 2006.
aasta direktiivi liikmesriikides ajavahemikul 2008−2011 kohaldati.
C. Jäätmekäitlus
ELi õigusraamistik jäätmekäitluse kohta Euroopas loodi 2011. aastal, kui võeti vastu nõukogu
direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise kohta (2011/70/Euratom).
Sellega nähti ette lõpphoiustamisrajatiste ehitamist ja käitamist käsitlevate liikmesriikide
programmide hoolikas järelevalve ning õiguslikult siduvad ohutusnormid. Liikmesriigid peavad
esimese aruande oma programmide rakendamise kohta esitama 2015. aastal.
D. Tuumamaterjalide alased kaitsemeetmed
Aja jooksul on vastu võetud mitu määrust (mida on ka muudetud) eesmärgiga luua
kaitsemeetmete süsteem, mis tagab, et tuumamaterjale kasutatakse ainult nende kasutajate
poolt deklareeritud otstarbel ja et rahvusvahelised kohustused on täidetud (komisjoni
määrus (Euratom) nr 302/2005). Need kaitsemeetmed hõlmavad tervet tuumkütuse tsüklit
alates tuumamaterjalide kaevandamisest liikmesriikides või nende importimisest kolmandatest
riikidest kuni EList väljaveoni. Komisjon vastutab ELis tsiviilotstarbeliste tuumamaterjalide
kontrollimise eest.

[1]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0564.
[2]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0068.
[3]ELT C 188 E, 28.6.2012, lk 79.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0242
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0147
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0184
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0561
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0564
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
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E. Tuumarajatiste ohutus
Nõukogu direktiiviga tuumaohutuse kohta (2009/71/Euratom) loodi tuumajaamade ohutust
käsitlev ELi ühine õigusraamistik. Liikmesriigid peavad tuumaohutusnõuete, tuumajaamadele
lubade andmise, järelevalve ja jõustamise jaoks looma oma riikliku raamistiku. Selle
direktiiviga muudeti Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri ohutusstandardid ELis osaliselt
õiguslikult siduvateks ja jõustatavateks. Pärast Fukushima tuumaõnnetust nõudis 2011. aasta
märtsi Euroopa Ülemkogu, et kõikides ELi tuumaelektrijaamades viidaks läbi põhjalik
riski- ja ohutushindamine. Komisjonile tehti ülesandeks viia ELi tuumaelektrijaamade 143
reaktoris läbi vabatahtlikud testid, et kontrollida tuumarajatiste ohutust ja vastupidavust
äärmuslike ilmastikuolude (üleujutuste või maavärinate) korral. Komisjon avaldas 2012.
aasta oktoobris vastupidavustestide tulemuste kohta teatise (COM(2012)0571), milles anti
kehtivatele Euroopa ohutusnormidele üldiselt positiivne hinnang, kuid rõhutati vajadust
võtta edasisi ajakohastamise meetmeid, et tagada liikmesriikide vahel suurem ühtsus ja
viia rajatised rahvusvaheliste parimate tavadega kooskõlla. Euroopa Parlament võttis 2013.
aasta märtsis vastu resolutsiooni, milles juhiti tähelepanu vastupidavustestide piiratusele[4].
Komisjon esitas 2013. aasta juunis vastupidavustestide tulemuste põhjal seadusandliku
ettepaneku praeguse tuumaohutuse direktiivi läbivaatamiseks ja selle sätete rangemaks
muutmiseks. Selles tehti ettepanek tugevdada riikide reguleerivate asutuste rolli ja sõltumatust,
suurendada läbipaistvust, parandada kohapealset hädaolukorraks valmisolekut ja reageerimist
ning viia sisse tuumarajatiste vastastikuste eksperdihindamiste Euroopa süsteem koos vanemate
tuumaelektrijaamade erakorraliste ohutusülevaatustega.
F. Tuumaenergiaalane teadus- ja koolitustegevus
Tuumaenergiaalast teadustegevust Euroopas rahastatakse mitmeaastaste raamprogrammide
kaudu. Euratomi tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse programm täiendab ELi
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020”, kuid on sellest lahutatud.
Euratomi programmile on aastateks 2014–2018 ette nähtud 1,608 miljardit eurot, mis
jaguneb kolme eriprogrammi vahel: üks hõlmab kaudseid tuumaenergiaalaste teadusuuringute
meetmeid (728 miljonit eurot), üks tuuma lõhustumist ja kiirguskaitset (315 miljonit
eurot) ning üks komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse võetavaid otseseid meetmeid (559
miljonit eurot). Tuumalõhustumisenergia valdkonnas loodi 2007. aastal säästva tuumaenergia
tehnoloogiaplatvorm, mille eesmärk on parandada uurimis- ja arendustegevuse koordineerimist
ning tutvustamist ja kasutuselevõtmist. Tuumasünteesienergia valdkonnas on EL üks ITERi
asutajaliikmeid ja peamine rahastaja. ITER on rahvusvaheline tuumasünteesialane uurimis- ja
ehitusprojekt, mille raames ehitatakse praegu Prantsusmaal Cadarache’is maailma suurimat
tuumasünteesi katsereaktorit. Selleks et edendada tuumasünteesi valdkonna teadusuuringuid
ja tehnoloogiaarendust, loodi ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa
Ühisettevõte (nõukogu otsus 2007/198/Euratom). Selle liikmed on Euratom (keda esindab
komisjon), ELi liikmesriigid ja teatavad kolmandad riigid, kes on Euratomiga sõlminud
koostöökokkulepped.
Pidevalt suurenevate kulude tõttu on ITERi projekti edasine rahastamine tekitanud järjest
rohkem vaidlusi ja see on põhjustanud ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel teatavaid
lahkhelisid. Teatises „ITERi projekti seis ja võimalikud edasised sammud” (COM(2010)0226)
rõhutas komisjon, et projekti maksumus on kujunenud märkimisväärselt suuremaks kui
esialgselt prognoositi. Oma 12. juuli 2010. aasta järeldustes rõhutas nõukogu, et ITERi projekt
on väga oluline ja et nõukogu on valmis kandma selle hinnangulised kulud. Komisjon esitas
20. aprillil 2011 muudetud ettepaneku (COM(2011)0226), sest nõukogu ja Euroopa Parlament

[4]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
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ei jõudnud algselt kavandatud eelarve osas kokkuleppele. Detsembris 2011 saavutati lõpuks
kokkulepe, et aastatel 2012 ja 2013 eraldatakse ITERi projektile täiendavalt veel 1,3 miljardit
eurot. Juba praegu on ette näha, et aastatel 2014–2018 vajatakse projekti jaoks lisaraha. Nende
kulude katmine oli üks tegureist, mis takistas ELi mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020)
üle peetud läbirääkimistel kokkuleppele jõudmist. Lõpuks otsustati rahastada ITERi projekti
mitmeaastase finantsraamistiku raames ja vältida seega selle rahastamist otse programmi
Horisont 2020 või Euratomi programmi raames.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlamendi roll on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu kohases
otsustusprotsessis piiratud, sest tal on ainult nõuandvad volitused. Mitmes teemakohases
resolutsioonis on parlament siiski rõhutanud, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahelist
vastutuse jagunemist tuleb selgemaks muuta, ELi ühist raamistikku tuleb tugevdada ning
ohutus- ja keskkonnakaitsenõudeid tuleb parandada.
Oma 2009. aasta esimese lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu
direktiiv, millega luuakse ühenduse tuumaohutuse raamistik, pööras Euroopa Parlament
erilist tähelepanu asjaolule, et tuumaohutus on ühenduse huvisfääri kuuluv küsimus, mida
tuleks võtta arvesse uutele jaamadele käitamislubade andmise või tuumaseadmete eluea
pikendamise kohta otsuste langetamisel[5]. Kahjuks on direktiivi lõplikus variandis, mis võeti
vastu nõuandemenetluse teel, keskendutud liikmesriikide enda vastutusele ega ole Euroopa
Parlamendi soovitusi arvesse võetud. Aprillis 2014 on parlamendil kavas võtta täiskogul vastu
seisukoht läbivaadatud tuumaohutuse direktiivi kohta, pärast seda kui tööstuse, teadusuuringute
ja energeetikakomisjon kiitis 2014. aasta märtsis heaks Romana Jordani raporti komisjoni
seadusandliku ettepaneku kohta (A7-0252/2014). Raportis sätestatakse täiendavad nõuded
üldsuse läbipaistva teavitamise kohta õnnetuse korral, määratletakse selgemalt tuumaohutuse
mõiste ja esitatakse üksikasjalikumad eeskirjad rakenduslike ohutusmeetmete kohta.
Oma esimese lugemise seisukohas, millega kiideti heaks ettepanek võtta määrus toiduainete
radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kohta, muutis parlament määruse õiguslikku alust,
st kasutas Euratomi asutamislepingu artikli 31 asemel Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit
168[6].
Oma 2011. aasta resolutsioonis energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks 2020 ja pärast
seda[7] toetas parlament jõuliselt komisjoni otsust rakendada „stressitestide” kasutuselevõtmist
Euroopa tuumaelektrijaamades. Täiskogu võttis 2013. aasta märtsis vastu veel ühe resolutsiooni,
milles juhiti tähelepanu komisjoni poolt 2012. aastal läbi viidud vastupidavustestide piiratusele
ja nõuti, et edasistes testides võetaks lisakriteeriumidena arvesse ka materjalide vananemist,
inimlikke eksimusi ja defekte reaktorianumas. Euroopa Parlament nõudis tungivalt, et ohutust
suurendataks kõikjal[8].
Oma 2011. aasta juuni esimese lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu
direktiiv kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta[9] toetas parlament
komisjoni ettepanekut keelata täielikult radioaktiivsete jäätmete eksport, samal ajal kui nõukogu
pooldas ekspordi lubamist väga rangetel tingimustel. Parlament nõudis ka, et veelgi selgemalt

[5]ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 216.
[6]ELT C 188 E, 28.6.2012, lk 80.
[7]ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 46.
[8]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0089.
[9]ELT C 390 E, 18.12.2012, lk 147.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0252/2014
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
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oleks välja toodud, et direktiiv on seotud keskkonnakaitsega, ja et kehtestataks piisavad nõuded,
millega tagada avalikkuse teavitamine ja kaasamine jäätmete käitlemisesse.
Oma 2013. aasta märtsi esimese lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu
direktiiv olmevees olevate radioaktiivsete ainete seire kohta[10] nõudis parlament õigusliku aluse
muutmist (Euratomi asutamislepingu artiklite 31 ja 32 asemel Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikkel 192) ja sellega seoses seadusandliku tavamenetluse kasutamist. Parlament pakkus
välja lisasätted tarbijate parema teavitamise ja veekvaliteedi pistelise kontrollimise kohta ning
soovitas käsitleda looduslikku radioaktiivsust ja inimtekkelist saastet erinevalt. Samuti täpsustas
ta liikmesriikide ja komisjoni kohustusi.
Oma 2013. aasta oktoobri esimese lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu
direktiiv, millega kaasajastatakse põhilisi ohutusnorme kaitseks ioniseeriva kiirguse eest[11],
nõudis parlament uuesti õigusliku aluse muutmist Euratomi asutamislepingult Euroopa
Liidu toimimise lepingule. Ta laiendas direktiivi kohaldamisala mis tahes kavandatavale,
püsi-, õnnetusjuhtumiga seotud või avariikiiritusolukorrale, muutis rangemaks lubatud
kiiritusedooside piirmäärasid ning karmistas karistusi ja kahjude hüvitamist. Samuti muutis ta
paremaks üldsuse teavitamise süsteemi.
Dagmara Stoerring
11/2017

[10]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0068.
[11]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0452.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0452
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