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TUUMAENERGIA

Praegu toodetakse tuumaenergiat tuuma lõhustamise protsessi käigus, mis
seisneb uraani ja plutooniumi tuumade lõhustamises energia vabastamiseks.
Tuumaenergia on vähese CO2 heitega alternatiiv fossiilkütustele. See moodustab
olulise osa ELi 27 liikmesriigist 13 riigi energiaallikate jaotuses ning selle
arvele langeb peaaegu 26% ELis toodetavast elektrienergiast. Tuumaenergia
kasutamine on aga 1986. aasta Tšornobõli ja 2011. aasta Jaapani Fukushima
tuumakatastroofide tagajärjel muutunud väga vastuoluliseks. Saksamaa otsus
tuumaenergiast 2020. aastaks järk-järgult loobuda ning kahe reaktori ajutine
sulgemine Belgias pärast seda, kui nende reaktori surveanumates avastati praod,
on survet ELis tuumaenergiast loobuda veelgi suurendanud. Ehkki on liikmesriikide
otsustada, kas lisada tuumaenergia oma energiaallikate jaotusse või mitte, püütakse
ELi õigusaktidega parandada tuumaelektrijaamade ohutusstandardeid ning tagada
tuumajäätmete ohutu kõrvaldamine ja käitlemine.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (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.

SAAVUTUSED

A. Tuumaohutus
Tuumaohutus hõlmab tuumarajatiste ohutut käitamist ning kiirguskaitset ja
radioaktiivsete jäätmete käitlemist. EL edendab kõrgeimate ohutusstandardite
rakendamist kõikide tsiviiltuumategevuse liikide puhul, sh energiatootmine,
teadusuuringud ja meditsiiniotstarbeline kasutamine. Liikmesriigid peavad
tuumaohutusnõuete, tuumajaamadele lubade andmise, järelevalve ja jõustamise kohta
looma oma riikliku raamistiku[1].

[1]Tuumaohutuse teabeleht – Euroopa Komisjon – 2020.
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1. Õigusloomealane tegevus
a. Euratomi asutamisleping
Praegused põhilised ohutusnormid on sätestatud põhiliste ohutusnormide direktiivis
(2013/59/Euratom). Selle direktiiviga kehtestatakse ühtsed põhilised ohutusnormid
töötajate, elanike ja patsientide tervise kaitseks. Selles sätestatakse täpsed
parameetrid ja jäetakse vähe kaalutlusruumi. Direktiivi kohaldatakse tavatingimustes,
kuid selles viidatakse ka kavandatud ja avariikiirituse olukordadele. Hädaolukordadeks
valmisoleku ja neile reageerimise nõudeid karmistati, et võtta arvesse Fukushima
õnnetusest saadud kogemusi.
b. Tuumaohutuse direktiiv
Pärast Fukushima tuumaõnnetust 2011. aastal korraldas komisjon kõigi ELi
tuumaelektrijaamade põhjaliku riski- ja ohutushindamise, et hinnata tuumarajatiste
ohutust ja vastupidavust äärmuslike loodusnähtuste korral. Komisjon andis
kehtivatele ELi ohutusnormidele üldiselt positiivse hinnangu, kuid rõhutas vajadust
neid veelgi täiendada, et tagada liikmesriikide vahel suurem ühtsus ja viia
rajatised kooskõlla rahvusvaheliste parimate tavadega (COM(2012)0571). Komisjon
on koos tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühmaga koostanud
vastastikuse eksperdihinnangu saanud riiklikud tegevuskavad ELi reaktorite füüsilise
ajakohastamise kavandamiseks.
Seepärast ajakohastati 2014. aastal kogu ELi hõlmavaid tuumarajatiste ohutuseeskirju
(direktiiv 2014/87/Euratom). Veebruaris 2015 tegi komisjon ettepaneku vaadata läbi
Euratomi asutamislepingu artiklite 41 ja 44 kohased teabele esitatavad nõuded, et viia
need kooskõlla uute poliitiliste arengusuundadega.
2018. aastal esitas komisjon ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus, millega
luuakse tuumaohutusalase rahvusvahelise koostöö Euroopa instrument (nõukogu
määrus (Euratom) 2021/948), mis asendab varasemat tuumaohutusalase koostöö
rahastamisvahendit ja täiendab Euratomi asutamislepingu alusel naabruspoliitika,
arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit (COM(2018)0462). Uus
tuumaohutusalase rahvusvahelise koostöö Euroopa instrument jõustus 14. juunil 2021.
Selle rahastamispakett aastateks 2021–2027 on 300 miljonit eurot.
2. Kiirguskaitse
Kokkupuude ioniseeriva kiirgusega on inimeste (nii kogu elanikkonna kui ka
meditsiini-, tööstus- ja tuumasektori töötajate) tervisele ja keskkonnale väga ohtlik.
Nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiiviga 2013/59/Euratom kehtestati põhilised
ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest.
Sellega lihtsustati ELi õigusakte, asendades viis direktiivi, ja kehtestati siduvad nõuded
kaitsele radooniga kokkupuute eest siseruumides ja ehitusmaterjalide kasutamisele
ning nähti ette tuumarajatistest eralduva radioaktiivse heite keskkonnamõju hindamine.
Peale selle keskendutakse direktiivis 2013/51/Euratom olmevees sisalduvate
radioaktiivsete ainete seirele.
Mitmes määruses (sealhulgas nõukogu määrus (EÜ) nr 1048/2009 ja komisjoni
rakendusmäärus (EL) 2020/1158) on sätestatud kolmandatest riikidest pärit
põllumajandustoodete imporditingimused pärast Tšornobõli tuumaelektrijaama avariid.
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Nõukogu määruses (Euratom) 2016/52 on kehtestatud toidu ja sööda radioaktiivse
saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul.
Brexiti-järgsed tuumaenergiaalased suhted kuuluvad Euratomi ja Ühendkuningriigi
lepingu kohaldamisalasse. Selles nähakse ette stabiilne raamistik koostöö ja
kaubanduse jätkamiseks Ühendkuningriigiga selles valdkonnas.
3. Radioaktiivsete ainete ja jäätmete transport
Radioaktiivsete jäätmete vedamiseks eelneva loa taotlemise süsteem loodi ELis
1992. aastal ja seda muudeti oluliselt nõukogu 20. novembri 2006. aasta
direktiiviga 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse
vedude järelevalve ja kontrolli kohta, mille 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 vedude korral nii ELis kui ka sellest väljapoole.
Vastavalt artiklile 20 peavad liikmesriigid esitama komisjonile iga kolme aasta järel
aruande direktiivi rakendamise kohta. Nõukogu määrusega (Euratom) nr 1493/93
kehtestati õigusnormid kontrolli säilitamiseks radioaktiivsete kiirgusallikate vedude üle
ELi liikmesriikide vahel.
4. Jäätmekäitlus
Õigusraamistik jäätmekäitluse kohta ELis loodi 2011. aastal, kui võeti vastu nõukogu
direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse
ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks. Sellega nähti
ette hoolikas järelevalve lõpphoiustamisrajatiste ehitamist ja käitamist käsitlevate
riiklike programmide üle ning õiguslikult siduvad ohutusnormid. Liikmesriigid avaldasid
oma esimesed riiklikud programmid 2015. aastal ning esitavad iga kolme aasta järel
riiklikud aruanded direktiivi rakendamise kohta.
5. Dekomisjoneerimine
Tuumarajatise dekomisjoneerimine on selle olelusringi viimane etapp. See hõlmab
tegevusi alates tuumarajatise seiskamisest ja tuumamaterjali eemaldamisest kuni koha
seisundi taastamise ja kiirgusohu täieliku kõrvaldamiseni ning on lõppkokkuvõttes
liikmesriikide ülesanne. ELiga ühinemise ajal nõustusid Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia
seiskama oma Nõukogude Liidus projekteeritud esimese põlvkonna tuumareaktorid.
2018. aasta juunis võttis komisjon vastu kaks ettepanekut võtta vastu nõukogu
määrus (COM(2018)0466 ja COM(2018)0467), millega kehtestatakse tuumarajatiste
dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelised rahastamiskavad
tuumaelektrijaamadele Bulgaarias (Kozloduy), Slovakkias (Bohunice) ja Leedus
(Ignalina) ning komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse neljas asukohas asuvate
tuumauuringute seadmete jaoks. Aastateks 2021–2027 kavandatud eelarveeraldised
olid järgmised:
— 466 miljonit eurot jooksevhindades, sealjuures ei tohi ajavahemikul 2021–2027

kohaldatav maksimaalne ELi kaasrahastamise määr Kozloduy programmi ja
Bohunice programmi puhul olla kõrgem kui 50%;
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— 552 miljonit eurot jooksevhindades, sealjuures on ajavahemikul 2021–2027
kohaldatav maksimaalne ELi kaasrahastamise määr Ignalina programmi puhul
86%.

Nõukogu määrused (Euratom) 2021/100 ja (EL) 2021/101 võeti vastu 25. jaanuaril
2021. Need jõustusid 21. veebruaril 2021 ja neid on kohaldatud alates 1. jaanuarist
2021.
6. 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
(nt komisjoni määrus (Euratom) nr 302/2005). Need kaitsemeetmed hõlmavad tervet
tuumkütuse tsüklit alates tuumamaterjalide kaevandamisest liikmesriikides kuni nende
importimiseni ELi mittekuuluvatest riikidest ja EList väljaveoni. Tsiviilotstarbeliste
tuumamaterjalide kontrollimise eest ELis vastutab komisjon.
B. Tuumaenergiaalane teadus- ja koolitustegevus ning teavitamine
Tuumaenergiaalast teadustegevust ELis rahastatakse mitmeaastaste
raamprogrammide kaudu. Euratomi tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse
programm täiendab ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi
„Horisont 2020“, kuid on sellest lahus. Euratomi programmile on aastateks 2021–
2025 ette nähtud 1,38 miljardit eurot, mis jaguneb kolme eriprogrammi vahel: kaudsed
meetmed tuumasünteesienergia alaste teadusuuringute valdkonnas (583 miljonit
eurot), tuuma lõhustamine ja kiirguskaitse (266 miljonit eurot) ning komisjoni
Teadusuuringute Ühiskeskuse võetavad otsesed meetmed (532 miljonit eurot).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendi roll Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu kohases
otsustusprotsessis on piiratud, sest tal on ainult nõuandvad volitused ja tema arvamus
ei ole siduv. Sellele vaatamata on ta oma arvukates selleteemalistes resolutsioonides
järjekindlalt rõhutanud vajadust täpsustada vastutuse jaotust ELi institutsioonide
ja liikmesriikide vahel ning tõhustada ELi ühist raamistikku tuumarajatiste eri
aspektide kohta ning ohutus- ja keskkonnakaitsenõuete täiustamise vajadust. Oma
2011. aasta juuli resolutsioonis energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks
2020 ja pärast seda toetas Euroopa Parlament jõuliselt komisjoni otsust rakendada
vastupidavustestide kasutuselevõtmist ELi tuumaelektrijaamades. Märtsis 2013 võttis
täiskogu 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 reaktori surveanumas. Euroopa Parlament nõudis, et ohutust suurendataks
kõikjal.
Oma 2011. aasta juuni esimese lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu
nõukogu direktiiv kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta
toetas Euroopa Parlament komisjoni ettepanekut keelata täielikult radioaktiivsete
jäätmete eksport, samal ajal kui nõukogu pooldas ekspordi lubamist väga rangetel
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tingimustel. Euroopa Parlament nõudis ka, et veelgi selgemalt oleks välja toodud, et
direktiiv on seotud keskkonnakaitsega, ja et kehtestataks piisavad nõuded, millega
tagada avalikkuse teavitamine ja kaasamine jäätmete käitlemisse.
Pärast Fukushima katastroofi toetas Euroopa Parlament 14. märtsil 2013 oma
resolutsioonis Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamise
kohta (nn vastupidavustestid) komisjoni otsust hinnata Euroopa tuumarajatisi
vastupidavustestide abil, kuid kritiseeris nende piiratud ulatust ja nõudis
lisakriteeriumide lisamist tulevikus.
Oma 2013. aasta oktoobri esimese lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu
nõukogu direktiiv, millega ajakohastatakse põhilisi ohutusnorme kaitseks ioniseeriva
kiirguse eest, nõudis Euroopa Parlament uuesti õigusliku aluse muutmist, nii et
Euratomi asutamislepingu asemel oleks Euroopa Liidu toimimise leping. 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.
Oma esimese lugemise seisukohas Euratomi direktiivi kohta, millega luuakse
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (direktiiv 2014/87/
Euratom, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom), kutsus Euroopa Parlament
liikmesriike üles tagama läbipaistvama teabevahetuse tuumarajatiste ohutuse ja
nendega seotud riskide kohta. Samuti tegi ta ettepaneku, et vastastikuseid hindamisi
ei tuleks teha mitte iga kümne, vaid iga kaheksa aasta järel, ning et teda tuleks
teavitada tulemustest, kaasnevatest meetmetest ja kavadest. Nõukogu ei integreerinud
nimetatud sätteid direktiivi 2014/87/Euratom lõplikku teksti.
Komisjon võttis 13. juunil 2018 vastu ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus,
millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise
sihtotstarbeline rahastamiskava (sisaldub Euratomi asutamislepingus). Euroopa
Parlamendil on Euratomi asutamislepingust tulenevate teiseste õigusaktide puhul
vaid piiratud roll, kuna lepingus on ette nähtud üksnes Euroopa Parlamendiga
konsulteerimine, ilma kohustuseta järgida parlamendi arvamust. Komisjoni ettepanekut
muudeti oluliselt ja Euroopa Parlamendiga konsulteeriti uuesti, kuid ta otsustas
arvamust mitte esitada.
21. aprillil 2021 tegi komisjon mitu muudatust ELi taksonoomiamääruses (määrus
(EL) 2020/852), mis jõustus 2020. aasta juulis, andes märku tuumaenergia
lisamisest taksonoomiasse. Reeglid, mis on sõnastatud ELi taksonoomia kliimaalases
delegeeritud õigusaktis (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2139), sätestatakse
üksikasjalikud keskkonnahoidliku rahastamise kriteeriumid, kuid jäetakse gaasi- ja
tuumaenergia kõrvale, et Euroopa Parlament saaks hiljem vastu võtta eraldi otsuse.
Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse väljendas Euroopa Parlament 1. märtsil
2022 oma resolutsioonis Ukraina vastu suunatud Venemaa agressiooni kohta
kategoorilist vastuseisu „Venemaa retoorikale, mis vihjab massihävitusrelvade
kasutamise võimalusele“, tuletas Venemaale meelde tema rahvusvahelisi kohustusi ja
hoiatas konflikti tuumaähvardusega teravdamast.
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Oma 7. aprilli 2022. aasta resolutsioonis Euroopa Ülemkogu 24.–25. märtsi 2022. aasta
kohtumise järelduste, muu hulgas Ukraina vastu peetava sõja viimaste arengute
ning ELi poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja nende rakendamise kohta
väljendas Euroopa Parlament nördimust teatatud hirmutegude üle, mida Venemaa
relvajõud on toime pannud, ja nõudis sõjakuritegude toimepanijate vastutusele
võtmist. Lisaks nõudis ta lisakaristusmeetmeid, sealhulgas „viivitamatult täieliku
embargo kehtestamist Venemaa nafta, söe, tuumkütuse ja gaasi impordile“, ning
kava ELi energiavarustuskindluse tagamiseks, samuti strateegiat „sanktsioonide
tagasipööramiseks juhul, kui Venemaa astub samme Ukraina sõltumatuse,
suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamiseks tema rahvusvaheliselt
tunnustatud piirides ning viib oma väed Ukraina territooriumilt täielikult välja“. Euroopa
Parlament mõistis hukka ka asjaolu, et Venemaa väed on võtnud Ukraina territooriumil
üle tegutsevaid või lahti võetud tuumarajatisi ja -objekte, ning rõhutas, et nende
rajatistega asjakohane ümberkäimine on oluline terviseküsimus kogu piirkonna
jaoks. Peale selle rõhutas ta Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) olulist
rolli Ukraina tuumarajatiste ohutuse tagamisel ning toetas Ukraina ametivõimude
poolt ÜRO Julgeolekunõukogule esitatud nõudmist võtta viivitamatult meetmeid, et
Tšornobõli tuumaelektrijaama keeluala demilitariseerida ning anda tuumaelektrijaama
ala viivitamatult IAEA täieliku kontrolli alla.
11. juulil 2022, pärast seda, kui Euroopa Parlament oli vastu võtnud vastuväite
ELi taksonoomia kliimaalase täiendava delegeeritud õigusakti suhtes, millega lisati
rangetel tingimustel teatav tuuma- ja gaasienergia tegevus ELi taksonoomiaga
hõlmatud majandustegevuste loetellu, otsustas Euroopa Parlament mitte panna
komisjoni ettepanekule vetot.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_ET.html
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