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LÜHISELGITUS

Esitatud direktiivi eelnõus on seatud eesmärk „saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning suurendada reguleerivate asutuste osa“. Vaatamata sellele 
ei püüta ettepanekus anda volitusi, mis võimaldaksid direktiivi eesmärki saavutada, mistõttu 
ei taga see suuremat ohutust.

Komisjoni ettepanek on kümne aasta jooksul kolmas katse kehtestada uusi tuumaohutuse 
eeskirju. Esimeses, 2002. aasta novembris tehtud ettepanekus märgiti:

„Ühenduse eesmärkide saavutamiseks seoses (...) kiirguskaitsega on oluline sätestada 
tuumarajatiste ohutusega seotud põhikohustused ja üldpõhimõtted. Hiljem täiendatakse neid 
ühiste normide ja kontrollimehhanismide kehtestamisega, et tagada ohutuse kõrge tase (...)”.

See, mida 2002. aastal peeti oluliseks, tundub praegu tähtsusetu. 2003. aastal toimunud 
läbivaatamise käigus jäeti põhikohustuste ja ühiste normide kehtestamise nõue välja ja 
asendati see ühiste tuumaohutuse põhimõtete järgimist tagavate ühenduse mehhanismidega, 
mis eelkõige hõlmasid ühenduse kontrollsüsteemi. 

Viimasest direktiivi ettepanekust on see mehhanism siiski välja jäetud ja ühenduse poolset 
kontrollimist ei toimu. Selle asemel nõutakse direktiivi eelnõus Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri tuumaohutuse konventsiooni nõuete täitmist. Selleks tuleb esitada 
ainult aastaaruanne tuumasektori olukorra kohta ja teha teiste konventsiooniosalistega 
aruannete kohta vastastikune eksperdihinnang. Kõik tuumaelektrijaamu käitavad liikmesriigid 
on juba konventsiooniga ühinenud. Komisjon ei too näiteid juhtumite kohta, mil ELi 
liikmesriik ei ole konventsiooni järginud.

Peamine etteheide kõnealusele eelnõule on see, et õigusakti ettepanek on tehtud ainult 
õigusloome eesmärgil ja sellega ei kehtestata uusi ohutusnõudeid. Seda arvamust jagas isegi 
komisjoni mõju hindamise komitee, mille liikmed väljendasid kahel korral muret direktiivi 
lisaväärtuse puudumise pärast.

ELis kasutatavad tuumaohutusstandardid ja tavad on tõsiselt ja põhjendatult murettekitavad.
Tuumaseadmete kavandatud tööea lõpule lähenedes nende ohutusvaru üldiselt väheneb. On 
teada, et „suurel osal praegu ELis töötavatest tuumaelektrijaamadest lõpeb esialgselt 
ettenähtud tööiga enne 2030. aastat“.1 Seega on tegelikult vaja meetmeid, mis aitaksid 
tuumaohtu vähendada.

Selle asemel, et kehtestada olemasoleva rahvusvahelise konventsiooni jaoks küsitava 
väärtusega jõustamismehhanism, tuleb direktiivi eelnõus välja pakkuda ühiste ohutusnormide 
kehtestamise ja jõustamise mehhanism, mille kohaselt tuleks kõigis ELis tegutsevates 
tuumarajatistes kasutusele võtta tipptasemel või parim võimalik tehnoloogia, tavad ja 
reguleerimiskord. Alles siis saavad ELi kodanikud olla kindlad, et tuumaõnnetuste ohu 

                                               
1 Euroopa Komisjon 2008; komisjoni töödokument: saatedokument ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse raamistik tuumaohutuse mõju hindamiseks, SEK(2008)2892, 26. 
jaanuar 2008.
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vähendamiseks on tehtud kõik, mis võimalik. Kui seda ei saavutata, ei tohiks direktiivi vastu 
võtta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
ühenduse tuumaohutuse eesmärkide 
saavutamiseks on oluline esimese etapina 
määratleda käesolevas raamdirektiivis 
tuumaseadmete ohutuse alased 
põhikohustused ja üldpõhimõtted. Hiljem 
tuleks neid täiendada tuumaohutust 
reguleerivate Lääne-Euroopa asutuste 
ühenduse (WENRA) poolt välja 
töötatavate ühiste normide ja 
kontrollimehhanismide kehtestamisega 
tihedas koostöös tuumaohutuse ja 
tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemelise 
Euroopa töörühmaga
ja konsulteerides Euroopa Parlamendiga, 
et tagada kõrgeim ohutustase, mille puhul 
võetakse arvesse viimaseid tehnoloogilisi 
uuendusi ja mida saab nimetada 
tipptasemeks.

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutusaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel kehtestatakse ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kaks aastat pärast selle jõustumist.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada riikide reguleerivate asutuste 
osa.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada riikide reguleerivate asutuste 
osa, sätestades põhikohustused ja 
üldpõhimõtted tuumaseadmete ohutuse 
kõrge taseme tagamiseks ning luues 
vajaliku raamistiku ühiste ohutusnormide 
kehtestamiseks.

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutusaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel kehtestatakse ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kaks aastat pärast selle jõustumist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seda kohaldatakse selliste 
tuumaseadmete projekteerimisele, asukoha 
planeerimisele, ehitamisele, hooldamisele, 
käitamisele ja dekomisjoneerimisele, mille 
puhul asjaomase liikmesriigi seadustes on 
nõutud ohutuskaalutlustega arvestamist.

2. Seda kohaldatakse selliste 
tuumaseadmete projekteerimisele, asukoha 
planeerimisele, ehitamisele, hooldamisele, 
käitamisele ja dekomisjoneerimisele, mille 
puhul asjaomase liikmesriigi seadustes, 
ELi õiguses ja tuumaohutuse 
konventsioonis on nõutud 
ohutuskaalutlustega arvestamist.

Selgitus

Tõhusat ohutustaset on võimalik saavutada ühtlustatud siduvate meetmete ja ohutusnormide 
abil.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esmavastutus tuumaseadmete ohutuse 
eest on loaomanikul, kes tegutseb riigi 
reguleeriva asutuse kontrolli all. 
Tuumaseadme suhtes rakendatavate 
ohutusmeetmete ja kontrollide üle otsustab 
üksnes reguleeriv asutus ja neid rakendab 
ainult loaomanik.

1. Esmavastutus tuumaseadmete ohutuse 
eest on loaomanikul, kes tegutseb riigi 
reguleeriva asutuse kontrolli all. 
Tuumaseadme suhtes rakendatavate 
ohutusmeetmete ja kontrollide üle otsustab 
ELi ja rahvusvaheliste normide põhjal 
ning parimat võimalikku tehnoloogiat 
arvestades reguleeriv asutus ja neid 
rakendab loaomanik.

Selgitus

Tõhusat ohutustaset on võimalik saavutada ühtlustatud siduvate meetmete ja ohutusnormide 
abil ning parimat võimalikku tehnoloogiat peaksid rakendama kõik liikmesriigid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik kehtestab õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku tuumaseadmete 
ohutuse reguleerimiseks ja säilitab seda. 
Raamistik hõlmab riigis kehtivaid 
ohutusnõudeid, lubade andmise ja 
tuumaseadmete kontrolli süsteemi, 
tuumaseadmete loata käitamise keelamist 
ja riigi järelevalvesüsteemi, sealhulgas 
vajalikke jõustamismeetmeid.

2. Liikmesriik kehtestab ELi ja 
rahvusvaheliste parimate võimalike 
tavade alusel õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku tuumaseadmete ohutuse 
reguleerimiseks ja säilitab seda. Raamistik 
hõlmab riigis kehtivaid ohutusnõudeid, 
lubade andmise ja tuumaseadmete kontrolli 
süsteemi, tuumaseadmete loata käitamise 
keelamist ja riigi järelevalvesüsteemi, 
sealhulgas vajalikke jõustamismeetmeid.

Selgitus

Tegeliku ohutuse saavutamiseks kogu Euroopas tuleks ühtlustada nõuded ja nende järgimist 
tagavad meetmed ning kõik liikmesriigid peaksid rakendama parimaid võimalikke tavasid.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse tegeliku sõltumatuse kõikidest 
organisatsioonidest, kelle ülesanne on 
edendada tuumaenergiat, käitada 
tuumaseadmeid või põhjendada nendest 
saadavaid sotsiaalseid hüvesid, samuti igast 
muust mõjust, mis võib kahjustada ohutust.

1. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse tegeliku sõltumatuse kõikidest 
organisatsioonidest, kelle ülesanne on 
edendada tuumaenergiat, projekteerida, 
ehitada ja käitada tuumaseadmeid,
tegeleda kütuse rikastamise, kasutatud 
kütuse säilitamise või ümbertöötlemisega
või põhjendada nendest saadavaid 
sotsiaalseid hüvesid, samuti igast muust 
mõjust, mis võib kahjustada ohutust.

Selgitus

Tuleks tagada kõik tingimused sõltumatuks otsustamiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vähemalt kord kümne aasta jooksul 
vaadatakse reguleeriv asutus ja riigi 
reguleerimissüsteem üle teiste riikide 
ekspertide poolt eesmärgiga pidevalt 
täiustada reguleerimise infrastruktuuri.

5. Vähemalt kord viie aasta jooksul 
vaadatakse reguleeriv asutus ja riigi 
reguleerimissüsteem üle teiste riikide 
ekspertide poolt eesmärgiga pidevalt 
täiustada reguleerimise infrastruktuuri.

Selgitus

Tuumatehnoloogia areneb kiiresti, mistõttu on 10 aastat tuumaohutuse tagamise seisukohalt 
liiga pikk aeg.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskätt tagavad nad, et rakendatakse kõiki 
kohaldatavaid põhimõtteid, mis on esitatud 
IAEA ohutuse põhialustes, et tagada 
tuumaseadmete puhul ohutuse kõrge tase, 
mis hõlmab muuhulgas töö tõhusat 
korraldust, et vältida kiirgusohu võimalust, 
avariide ärahoidmist ja avarii tagajärgede 
kõrvaldamist, vananemise juhtimist, kõigi 
toodetud radioaktiivsete materjalide 
pikaajalist käitlemist ja elanikkonna ning 
läheduses asuvate riikide ametiasutuste 
teavitamist.

Eeskätt tagavad nad, et rakendatakse kõiki 
kohaldatavaid põhimõtteid, mis on esitatud 
IAEA ohutuse põhialustes, et tagada 
tuumaseadmete puhul ohutuse kõrge tase, 
mis hõlmab muu hulgas töö tõhusat 
korraldust, et vältida kiirgusohu võimalust, 
avariide ärahoidmist ja avarii tagajärgede 
kõrvaldamist, vananemise juhtimist, kõigi 
toodetud radioaktiivsete materjalide 
pikaajalist käitlemist ja elanikkonna ning 
läheduses asuvate ja teiste potentsiaalselt 
ohustatud riikide ametiasutuste 
teavitamist.

Selgitus

Riigid, mis asuvad tehnoloogilisest ohust tuleneva radioaktiivse pilve või vooluveekogu 
mõjualas, võivad (olenevalt ilmastikutingimustest) olla rohkem ohustatud kui naaberriigid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses uute tuumaenergia reaktorite 
ohutusega püüavad liikmesriigid arendada 
välja täiendavaid ohutusnõudeid, lähtudes 
ohutuse pideva suurendamise põhimõttest 
ja tuginedes tuumaohutust reguleerivate 
Lääne-Euroopa asutuste ühenduse 
(WENRA) väljaarendatud tuumaohutuse 
võrdlustasemetele ning tehes tihedat 
koostööd tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemelise Euroopa 
töörühmaga.

2. Seoses töötavate, pikendatud tööeaga ja
uute tuumaenergia reaktorite ohutusega 
püüavad liikmesriigid arendada välja 
täiendavaid ohutusnõudeid, lähtudes 
ohutuse pideva suurendamise põhimõttest 
ja tuginedes tuumaohutust reguleerivate 
Lääne-Euroopa asutuste ühenduse 
(WENRA) väljaarendatud tuumaohutuse 
võrdlustasemetele ning tehes tihedat 
koostööd tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemelise Euroopa 
töörühmaga.
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Selgitus

Ohutusmeetmed peaksid olema kohustuslikud mitte ainult uutele tuumaelektrijaamadele, vaid 
eelkõige olemasolevatele ja pikendatud tööeaga jaamadele, sest nendes kasutatakse tavaliselt 
vanemat tehnoloogiat.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loaomanikel peab oma kohustuste 
täitmiseks olema piisav hulk rahalisi 
vahendeid ja inimressursse.

3. Loaomanikel peab oma kohustuste 
täitmiseks olema piisav hulk rahalisi ja 
tehnilisi vahendeid ja inimressursse.

Selgitus

Tuumaohutuse saavutamisel on oluline osa tehnilistel vahenditel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on õigus 
käitamisluba ära võtta, kui tuumaseadmega 
seoses on tõsiselt või korduvalt rikutud 
ohutuseeskirju.

2. Reguleerival asutusel on õigus 
käitamisluba ära võtta, kui tuumaseadmega 
seoses on tõsiselt (IAEA eeskirjade 
tähenduses) või üle kolme korra rikutud 
ohutuseeskirju.

Selgitus

Tegeliku ohutuse tagamiseks tuleb kehtestada selged eeskirjad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid pakuvad niihästi üksikult kui Liikmesriigid pakuvad niihästi üksikult kui 
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ka ühiselt riikidevahelise koostöö raames 
asjakohaseid õppimise ning pideva 
teoreetilise ja praktilise koolituse 
võimalusi.

ka ühiselt riikidevahelise koostöö raames 
asjakohaseid õppimise ning tuumaohutuse 
parimaid võimalikke tavasid käsitleva
pideva teoreetilise ja praktilise koolituse 
võimalusi, mille kasutamine tehakse 
loaomanikele kohustuslikuks.

Selgitus

Tuleks kehtestada meetmed inimlike eksimuste vältimiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande 
käesoleva direktiivi rakendamisest 
hiljemalt [kolme aasta möödumisel selle
jõustumisest] ja edaspidi iga kolme aasta 
järel. Esimese aruande alusel esitab 
komisjon nõukogule aruande 
edasiliikumisest käesoleva direktiivi 
rakendamisel, lisades sellele vajaduse 
korral ettepanekud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks võetud meetmete ja 
nende territooriumil asuvate 
tuumaseadmete ohutuse olukorra kohta 
ühe aasta möödumisel käesoleva direktiivi
jõustumisest ja edaspidi igal aastal. 

Iga kahe aasta järel esitab komisjon 
liikmesriikide esitatud aruannete põhjal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
ja tuumaohutuse olukorra kohta 
ühenduses. 

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutusaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel kehtestatakse ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kaks aastat pärast selle jõustumist.

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [kahe aasta jooksul pärast artiklis 
13 osutatud kuupäeva]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [18 kuu jooksul pärast artiklis 13 
osutatud kuupäeva]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Selgitus

Ajakava, mis jätab kaks aastat ülevõtmiseks ja ainult ühe aasta saavutatud tulemuste kohta 
aruande koostamiseks, ei ole tasakaalustatud, sest direktiivi rakendamise tulemuste 
hindamiseks pole piisavalt aega.
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