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Muudatusettepanek 44
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Kui direktiiv ei taga tuumaohutuse valdkonnas kõrgeimate tehnoloogiliste standardite 
kasutuselevõttu ja tõhusat kehtestamist ELi liikmesriikides, ei ole tal lisaväärtust ja seega 
pole vajadust reguleerida tuumaohutust eraldi direktiiviga.

Muudatusettepanek 45
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Preambul

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, EUROOPA PARLAMENT JA
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi õigusliku alusena tuleks lisada EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1. 
Selle kohaselt toimub otsustamine kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab täielikult 
kaasata Euroopa Parlamendi kui kaasõiguslooja.
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Muudatusettepanek 46
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene -1 volitus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse konsulteerimata jätmist 
eksperdirühmaga, kelle arvamuse peab 
komisjon saama enne kui ta esitab artikli 
31 kohase ettepaneku,

Or. en

Selgitus

Artiklis 31 nõutakse, et enne kui Euroopa Komisjon esitab õigusakti ettepaneku, 
konsulteeritakse riikide ekspertide rühmaga (nn artikli 31 kohase eksperdirühmaga). Selline 
konsulteerimine kujutab endast olulist menetlusnormi ja seetõttu ei esitata direktiivi eelnõu 
Euroopa Parlamendile enne, kui selline konsulteerimine on toimunud.

Muudatusettepanek 47
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, 
eriti selle artikleid 31 ja 32,

võttes arvesse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, 
eriti selle artikleid 31, 32 ja 203,

Or. en

Selgitus

Direktiivis ei käsitleta mitte üksnes tervist ja ohutust puudutavaid aspekte, nagu on 
määratletud artiklis 30, mis piirdub töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitsega, vaid 
samuti keskkonnakaitset, mille jaoks Euratomi asutamislepingus selgesõnaline õiguslik alus 
puudub. Aspektide suhtes, mille kohta „ ei ole asutamislepingus selleks vajalikke volitusi ette 
nähtud”, on kohaseks õiguslikuks aluseks artikkel 203.
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Muudatusettepanek 48
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene a volitus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

Or. en

Selgitus

Tuumaohutusel on direktiivi ettepaneku kohaselt kaks eesmärki: inimeste („töötajate, 
elanikkonna”) tervise ja keskkonna („õhu, vee ja pinnase”) kaitse. Euratomi asutamisleping 
ei anna aga keskkonnakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks õiguslikku alust. See-eest 
annab sellise aluse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1.

Muudatusettepanek 49
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Kolmas volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust1,

toimides vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
menetlusele,

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi õigusliku alusena tuleks lisada EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1. 
Selle kohaselt toimub otsustamine kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab täielikult 
kaasata Euroopa Parlamendi kui kaasõiguslooja.
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Muudatusettepanek 50
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euratomi asutamislepingu artiklis 
203 on sätestatud, et kui ühenduse mingi 
eesmärgi saavutamiseks on vajalik meede, 
mille jaoks Euratomi asutamisleping ei 
ole sätestanud vajalikke volitusi, siis võtab 
nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga ühehäälselt vastu kohased 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Direktiivis ei käsitleta mitte üksnes tervist ja ohutust puudutavaid aspekte, nagu on 
määratletud artiklis 30, mis piirdub töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitsega, vaid 
samuti keskkonnakaitset, mille jaoks Euratomi asutamislepingus selgesõnaline õiguslik alus 
puudub. Aspektide suhtes, mille kohta „ ei ole asutamislepingus selleks vajalikke volitusi ette 
nähtud”, on kohaseks õiguslikuks aluseks artikkel 203.

Muudatusettepanek 51
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) EÜ asutamislepingu artiklis 174 on 
sätestatud, et ühenduse 
keskkonnapoliitika aitab kaasa keskkonna 
säilitamisele, kaitsmisele ja selle kvaliteedi 
parandamisele ning inimese tervise 
kaitsmisele ja seab eesmärgiks kaitstuse 
kõrge taseme.

Or. en
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Selgitus

Direktiiviga taotletakse nii keskkonna- kui ka tervise- ja ohutusalaseid eesmärke. EÜ 
asutamislepingu artikli 175 lõige 1, mis võimaldab EÜ õigusaktide vastuvõtmist EÜ 
asutamislepingu artiklis 174 seatud keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamiseks, tuleks 
lisada õigusliku alusena. Selle kohaselt toimub otsustamine kaasotsustamismenetluse alusel, 
mis võimaldab täielikult kaasata Euroopa Parlamendi kui kaasõiguslooja.

Muudatusettepanek 52
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuigi praegu kehtivate ja 
tänapäevateaduse andmeid arvestavate 
ohutuse põhistandarditega loodud 
kiirguskaitsesüsteem tagab elanikkonna 
tervise kõrge kaitsetaseme, tuleb seda 
täiendada, et tagada tuumaseadmete
ohutuse kõrge taseme säilimine, 
arendamine ja pidev täiustamine. Ohutuse 
kõrge taseme hoidmine projekteerimisest 
kuni dekomisjoneerimiseni on vältimatu 
tingimus selleks, et täielikult saavutada 
asutamislepingu artikli 2 punktis b 
sätestatud tervisekaitse eesmärgid. Selleks 
tuleb säilitada tõhusad kaitsevahendid 
kiirgusohu eest ja hoida ära juhtumid, mille 
tagajärjel võib tekkida kiiritusoht.

(5) Kuigi praegu kehtivate ja 
tänapäevateaduse andmeid arvestavate 
ohutuse põhistandarditega loodud 
kiirguskaitsesüsteem tagab elanikkonna 
tervise kõrge kaitsetaseme, tuleks seda 
täiendada elanikkonna kokkupuuteohu 
ennetamiseks ja kontrollimiseks mõeldud, 
tehnika tasemele vastavate tuumaseadmete
ohutusnormide range kohaldamisega. 
Ohutuse tehnika tasemele vastava taseme 
hoidmine kõigis etappides alates 
projekteerimisest kuni 
dekomisjoneerimiseni on vältimatu 
tingimus selleks, et täielikult saavutada 
Euratomi asutamislepingu artikli 2 punktis 
b sätestatud tervisekaitse eesmärgid ja EÜ 
asutamislepingu artiklis 174 sätestatud 
keskkonnakaitse eesmärgid. Selleks tuleb 
säilitada tõhusad kaitsevahendid kiirgusohu 
eest ja hoida ära õnnetused ja juhtumid, 
mille tagajärjel võib tekkida kiiritusoht.

Or. en

Selgitus

Tuumaohutusel on direktiivi ettepaneku kohaselt kaks eesmärki: inimeste („töötajate, 
elanikkonna”) tervise ja keskkonna („õhu, vee ja pinnase”) kaitse. Euratomi asutamisleping 
ei anna aga keskkonnakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks õiguslikku alust. See-eest 
annab sellise aluse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1. Selle kohaselt toimub otsustamine 
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kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab täielikult kaasata Euroopa Parlamendi kui 
kaasõiguslooja.

Muudatusettepanek 53
Lena Ek, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, 
milliseid energiaallikaid ta kasutab, ja 
pärast järelemõtlemisperioodi on nüüd 
taas tekkimas huvi uute tuumajaamade 
ehitamise vastu ning mõned liikmesriigid 
on otsustanud anda loa uute 
tuumaseadmete käitamiseks. Lisaks 
hakkavad loaomanikud lähiaastatel 
taotlema oma tuumajaamade tegevusaja 
pikendamist.

(6) Igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, 
milliseid energiaallikaid ta kasutab.

Or. en

Selgitus

On oluline toetada põhimõtet, et liikmesriikidel on õigus ise otsustada, milliseid 
energiaallikaid nad kasutavad. Lisaks on sama oluline juhtida tähelepanu, et käesoleva 
direktiivi eesmärk ei ole luua liikmesriikidele ajendeid tuumaenergia lisamiseks oma 
kasutatavate energiaallikate hulka. Seetõttu tuleks põhjenduse 6 välja jäetud osade põhisisu 
viia põhjendusse 7, et tekitada nimetatud eristus.

Muudatusettepanek 54
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, 
milliseid energiaallikaid ta kasutab, ja 
pärast järelemõtlemisperioodi on nüüd 
taas tekkimas huvi uute tuumajaamade 

(6) Igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, 
milliseid energiaallikaid ta kasutab, ja 
kuigi elektrijaamade koguarv ELis on 
alates 1989. aastast vähenenud, on 
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ehitamise vastu ning mõned liikmesriigid
on otsustanud anda loa uute 
tuumaseadmete käitamiseks. Lisaks 
hakkavad loaomanikud lähiaastatel 
taotlema oma tuumajaamade tegevusaja 
pikendamist.

mõnedes liikmesriikides nüüd taas 
tekkimas huvi uute tuumajaamade 
ehitamise vastu ning mõned neist 
liikmesriikidest on otsustanud anda loa 
uute tuumaseadmete käitamiseks või 
lõpetamata jaamade ehitustööde 
taaskäivitamiseks. Lisaks hakkavad 
loaomanikud lähiaastatel taotlema oma 
tuumajaamade tegevusaja pikendamist, mis 
suurendab ohutusprobleeme.

Or. en

Selgitus

1989. aastal töötas praeguses 27 ELi liikmesriigis 177 tuumareaktorit. 2007. aasta lõpuks oli 
see number langenud 146-le.

Muudatusettepanek 55
Lena Ek, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks tuleks välja töötada parimad 
tavad, millest reguleerivad asutused 
võiksid juhinduda, kui nad teevad otsuseid 
tuumaseadmete eluea pikendamise kohta

(7) Tuumaohutus on ühenduse huvisfääri 
kuuluv küsimus, mida tuleks võtta arvesse 
uutele jaamadele käitamislubade andmise 
ja/või tuumaseadmete eluea pikendamise 
kohta otsuste langetamisel. Selleks tuleks 
välja töötada parimad tavad, millest 
reguleerivad asutused ja liikmesriigid
võiksid juhinduda, kui nad teevad otsuseid 
uutele jaamadele käitamislubade andmise 
või tuumaseadmete eluea pikendamise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tuumaohutus on ühenduses ühist huvi pakkuv küsimus ja seetõttu peaks just see kujutama 
endast põhjust parimate tavade väljatöötamiseks, aga mitte tõsiasi, et mõned liikmesriigid 
tahavad anda käitamislube uutele jaamadele. Lisaks on sobiv märkida, et parimad tavad 
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võiksid olla juhiseks ka liikmesriikidele, mitte üksnes reguleerivatele asutustele.

Muudatusettepanek 56
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks tuleks välja töötada parimad 
tavad, millest reguleerivad asutused 
võiksid juhinduda, kui nad teevad otsuseid 
tuumaseadmete eluea pikendamise kohta

(7) Selleks tuleks välja töötada tehnika 
tasemele vastavad ohutusnormid, millest 
reguleerivad asutused võiksid juhinduda, 
kui nad teevad otsuseid tuumaseadmete 
eluea pikendamise kohta.

Or. en

Selgitus

Võimalike uute ja olemasolevate tuumarajatiste ohutusnormid peavad olema võimalikult 
kõrged, vastates liidu tehnoloogilisele, regulatiivsele ja ekspluatatsioonilisele tasemele. Seega 
tuleb selliseid norme kohaldada ka reguleerivate asutuste otsustele tuumaseadmete eluea 
pikendamise kohta.

Muudatusettepanek 57
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid on juba rakendanud 
meetmeid, mis võimaldavad neil saavutada 
tuumaohutuse kõrge taseme ühenduses.

(8) Mõned liikmesriigid on juba 
rakendanud meetmeid, mis võimaldavad 
neil saavutada tuumaohutuse kõrge taseme 
ühenduses, samas kui teistes kehtivad 
tunduvalt madalamad ohutusnormid.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide ohutusnormide vahel on märgatav erinevus. Seetõttu ei ole võimalik öelda, et 
kõigis liikmesriikides valitseb tuumaohutuse kõrge tase.

Muudatusettepanek 58
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuumaohutuse pidevaks täiustamiseks 
tuleb kehtestada juhtimissüsteemid ja 
loaomanikud peavad elanikkonnale tagama 
tuumaohutuse kõrge taseme.

(9) Tuumaohutuse pidevaks täiustamiseks 
tuleb kehtestada juhtimissüsteemid ja 
loaomanikud ning jäätmekäitlejad peavad 
elanikkonnale tagama tuumaohutuse 
võimalikult kõrge taseme.

Or. en

Selgitus

Võimalike uute ja olemasolevate tuumarajatiste ohutusnormid peavad olema võimalikult 
kõrged, vastates liidu tehnoloogilisele, regulatiivsele ja ekspluatatsioonilisele tasemele. Sama
aluspõhimõtet tuleks kohaldada ka tuumajäätmete käitlemise ajal.

Muudatusettepanek 59
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühtlustamisele vaatamata erinevad 
tuumaohutusmeetmed ja -tavad 
liikmesriigiti veel oluliselt. Meetmete 
mitmekesisuse tõttu ei suuda ühendus 
praegu tagada asutamislepingu artikli 2 
punkti b tervisekaitsenõuete kohaldamist 
kõige ühtsemal viisil. Ühinedes 24. 
oktoobril 1996 jõustunud tuumaohutuse 
konventsiooniga, kohustus Euroopa 

(12) Ühtlustamise suunas liikumisele
vaatamata erinevad tuumaohutusmeetmed,
-tavad, -eeskirjad ja normid liikmesriigiti
ning rajatiste vahel veel oluliselt. 
Meetmete ja normide mitmekesisuse tõttu 
ei suuda ühendus praegu tagada 
asutamislepingu artikli 2 punkti b 
tervisekaitsenõuete kohaldamist kõige 
ühtsemal ja rahuldavamal viisil. Ühinedes 
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Aatomienergiaühendus järgima 
tuumaohutuse rahvusvaheliselt tunnustatud 
kõrget taset. Selleks, et ühendus saaks 
tagada kõnealuse konventsiooni 
põhimõtete järgimise ühenduse tasandil 
ning asutamislepingu artikli 2 punktis b 
nõutud ühtsete ohutusnormide 
kohaldamise, tuleks kiirguskaitse 
põhistandardeid täiendada ühiste 
ohutuspõhimõtetega.

24. oktoobril 1996 jõustunud tuumaohutuse 
konventsiooniga, kohustus Euroopa 
Aatomienergiaühendus järgima 
tuumaohutuse põhimõtete rahvusvaheliselt 
tunnustatud kõrget taset. Selleks, et 
ühendus saaks tagada kõnealuse 
konventsiooni põhimõtete järgimise 
ühenduse tasandil ning asutamislepingu 
artikli 2 punktis b nõutud ühtsete tehnika 
tasemele vastavate ohutusnormide 
kohaldamise, tuleks kiirguskaitse 
põhistandardeid täiendada ühiste 
ohutusnormidega, et kõrvaldada 
elanikkonna elu ja tervist ning keskkonda 
ohustavad tegurid.

Or. en

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutustaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel võetakse vastu ühised ohutusnormid 
peale käesoleva direktiivi läbivaatamist kahe aasta jooksul alates selle jõustumisest.

Muudatusettepanek 60
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutustaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel võetakse vastu ühised ohutusnormid 
peale käesoleva direktiivi läbivaatamist kahe aasta jooksul alates selle jõustumisest.

Muudatusettepanek 61
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Tuumaseadmete ohutu 
dekomisjoneerimine, kaasa arvatud 
radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud 
tuumakütuse pikaajaline käitlemine, 
nõuab olulisi rahalisi vahendeid. Et 
vältida mis tahes ohtu inimeste tervisele 
või keskkonnale, on oluline tagada 
ühenduse tasandil, et kättesaadaval on 
piisavalt rahalisi vahendeid, et viia 
tuumaseadmete dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlustegevus lõpule kooskõlas 
ohutusnormidega. Selleks tuleks 
kehtestada erieeskirjad 
dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlusfondide loomiseks, millesse 
tuumaseadmete käitajad peavad tegema 
regulaarseid makseid kogu seadmete 
tootliku kasutusea jooksul. Et tagada 
vahendite olemasolu ja piisavus 
dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlustegevuseks, on vaja seada 
sisse fondid, mis oleksid seadme käitajast 
eraldi omaette juriidilised isikud. 
Komisjon peaks tegema kuue kuu jooksul 
ettepaneku võtta EÜ asutamislepingu 
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alusel vastu õigusakt, millega tagada 
vahendite olemasolu tulevaseks 
dekomisjoneerimiseks ning vältida 
takistuste loomist ausale konkurentsile 
energiaturul. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama tulevase dekomisjoneerimis-
või jäätmekäitlustegevuse rahastamiseks 
eraldi raamatupidamisarvestuse. 
Nimetatud fonde peaks kord aastas 
revideerima ja auditeerima sõltumatu 
asutus, näiteks reguleerija või 
reguleerivad asutused, et veenduda, et 
nimetatud tulevasteks tegevusteks kogutud 
tulusid ja sellega seotud intresse 
kasutatakse üksnes neil eesmärkidel, s.o 
dekomisjoneerimis- või 
jäätmekäitlustegevuseks, ja neid ei 
kasutata otseselt ega kaudselt turul 
toimuvate tegevuste rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Avalikkusele õigel ajal tõese teabe 
esitamine tähtsate tuumaohutusküsimuste 
kohta peaks põhinema tuumaseadmete 
ohutusega seotud küsimustes läbipaistvuse 
kõrge taseme tagamisel.

(13) Tuumatööstuse töötajatele ja 
avalikkusele õigel ajal tõese teabe 
esitamine tähtsate tuumaohutusküsimuste 
kohta peaks põhinema tuumaseadmete 
ohutusega seotud küsimustes läbipaistvuse 
kõrge taseme tagamisel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikliga 
30, kus sätestatakse, et ühenduse piires tuleb kehtestada põhistandardid töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, ning ELi 
direktiividega töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise kohta.



AM\771348ET.doc 15/95 PE421.201v01-00

ET

Muudatusettepanek 63
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Avalikkusele õigel ajal tõese teabe 
esitamine tähtsate tuumaohutusküsimuste 
kohta peaks põhinema tuumaseadmete 
ohutusega seotud küsimustes läbipaistvuse 
kõrge taseme tagamisel.

(13) Töötajatele ja avalikkusele õigel ajal 
tõese teabe esitamine tähtsate 
tuumaohutusküsimuste kohta peaks 
põhinema tuumaseadmete ohutusega 
seotud küsimustes läbipaistvuse kõrge 
taseme tagamisel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikliga 
30, kus sätestatakse, et ühenduse piires tuleb kehtestada põhistandardid töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, ning ELi 
direktiividega töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise kohta.

Muudatusettepanek 64
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tuumaseadmete ohutusnõuete tõhusa
täitmise tagamiseks peaksid liikmesriigid 
moodustama reguleerivad asutused 
sõltumatuna. Reguleerivale asutusele 
tuleks anda pädevus ja vahendid, mis on 
vajalikud tema ülesannete täitmiseks.

(15) Tuumaohutuse tõhusa reguleerimise
tagamiseks peaksid liikmesriigid 
moodustama reguleerivad asutused 
sõltumatuna huvidest, mis võiksid liigselt 
mõjutada tuumaohutuse küsimustes 
tehtavaid otsuseid. Reguleerivale asutusele 
tuleks anda asjakohane pädevus ja 
eraldada piisavad rahalised vahendid ning 
inimressursid, mis on vajalikud tema 
ülesannete täitmiseks.

Or. lt
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Muudatusettepanek 65
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tuumaseadmete ohutusnõuete tõhusa 
täitmise tagamiseks peaksid liikmesriigid 
moodustama reguleerivad asutused 
sõltumatuna. Reguleerivale asutusele 
tuleks anda pädevus ja vahendid, mis on 
vajalikud tema ülesannete täitmiseks.

(15) Tuumaseadmete ohutusnõuete tõhusa 
täitmise tagamiseks peaksid liikmesriigid 
moodustama sõltumatu asutusena ühe 
organi – tuumaohutuse alase riikliku 
reguleeriva ja järelevalveasutuse. 
Tuumaohutuse alasele riiklikule
reguleerivale ja järelevalveasutusele tuleks 
anda pädevus ja vahendid, mis on vajalikud 
tema ülesannete täitmiseks.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 66
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tuumaseadmete ohutusnõuete tõhusa 
täitmise tagamiseks peaksid liikmesriigid 
moodustama reguleerivad asutused 
sõltumatuna. Reguleerivale asutusele 
tuleks anda pädevus ja vahendid, mis on 
vajalikud tema ülesannete täitmiseks.

(15) Tuumaseadmete ohutuse tõhusa
reguleerimise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid moodustama reguleerivad 
asutused sõltumatuna. Reguleerivale 
asutusele tuleks anda pädevus ja vahendid, 
mis on vajalikud tema ülesannete 
täitmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemeline Euroopa 
töörühm moodustati selleks, et toetada 
ühenduse tuumaohutusalaste eesmärkide 
saavutamist. Osutatud eesmärgi 
saavutamiseks peaks ta töötama välja 
õigusakte, mis on vajalikud tuumaohutuse 
säilitamiseks ja pidevaks täiustamiseks 
ning mida tuleks kohaldada 
tuumaseadmete projekteerimisel, asukoha 
planeerimisel, ehitamisel, hooldamisel, 
käitamisel ja dekomisjoneerimisel, mille 
puhul asjaomase liikmesriigi seadustes on 
nõutud ohutuskaalutlustega arvestamist. 

(18) Tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemeline Euroopa 
töörühm moodustati selleks, et toetada 
ühenduse tuumaohutusalaste eesmärkide 
saavutamist. Osutatud eesmärgi 
saavutamiseks peaks ta töötama välja 
õigusakte, mis on vajalikud tuumaohutuse 
säilitamiseks ja pidevaks täiustamiseks 
ning mida tuleks kohaldada 
tuumaseadmete projekteerimisel, asukoha 
planeerimisel, ehitamisel, hooldamisel, 
käitamisel ja dekomisjoneerimisel, mille 
puhul asjaomase liikmesriigi seadustes on 
nõutud ohutuskaalutlustega arvestamist. 
Töötajate esindajad peaksid olema 
kõrgetasemelises töörühmas kohasel viisil 
esindatud.

Or. en

Selgitus

Töötajaid ohustab kiirgus otseselt nii tuumaseadmete käitamise kõikides etappides kui ka 
dekomisjoneerimise ning jäätmete käitlemise ja hoiustamise ajal. Töötajad on tuumaseadmete 
ohutusest kõige lähemalt teadlikud. Seetõttu peaksid töötajate esindajad olema 
kõrgetasemelises töörühmas piisavalt esindatud, näiteks tunnustatud Euroopa 
sotsiaalpartnerite kaudu.

Muudatusettepanek 68
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse 
eest vastutav reguleeriv asutus peaks 

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse 
reguleerimise eest vastutav reguleeriv 
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peamiselt tegema koostööd tuumaohutuse 
ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühma kaudu, 
kes on välja töötanud tuumaohutuse 
reguleerimise kümme põhimõtet. 
Tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm peaks 
aitama pidevalt täiustada ühenduse 
tuumaohutuse raamistikku,

asutus peaks peamiselt tegema koostööd 
tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühma kaudu, 
kes on välja töötanud tuumaohutuse 
reguleerimise kümme põhimõtet. Need 
põhimõtted on olulised käesoleva 
direktiivi nõuetekohaseks kohaldamiseks. 
Tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm peaks 
aitama pidevalt täiustada ühenduse 
tuumaohutuse raamistikku,

Or. en

Muudatusettepanek 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse 
eest vastutav reguleeriv asutus peaks 
peamiselt tegema koostööd tuumaohutuse 
ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühma kaudu, 
kes on välja töötanud tuumaohutuse 
reguleerimise kümme põhimõtet. 
Tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm peaks 
aitama pidevalt täiustada ühenduse 
tuumaohutuse raamistikku,

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse 
eest vastutav tuumaohutuse alane riiklik
reguleeriv ja järelevalveasutus peaks 
peamiselt tegema koostööd tuumaohutuse 
ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühma kaudu, 
kes on välja töötanud tuumaohutuse 
reguleerimise kümme põhimõtet. 
Tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm peaks 
aitama pidevalt täiustada ühenduse 
tuumaohutuse raamistikku,

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.
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Muudatusettepanek 70
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse 
eest vastutav reguleeriv asutus peaks 
peamiselt tegema koostööd tuumaohutuse 
ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühma kaudu, 
kes on välja töötanud tuumaohutuse 
reguleerimise kümme põhimõtet. 
Tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm peaks 
aitama pidevalt täiustada ühenduse 
tuumaohutuse raamistikku,

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse 
regulatiivse järelevalve eest vastutav 
reguleeriv asutus peaks peamiselt tegema 
koostööd tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemelise Euroopa 
töörühma kaudu, kes on välja töötanud 
tuumaohutuse reguleerimise kümme 
põhimõtet. Tuumaohutuse ja 
tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemeline 
Euroopa töörühm peaks aitama pidevalt 
täiustada ühenduse tuumaohutuse 
raamistikku,

Or. sl

Muudatusettepanek 71
Herbert Reul

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 
tuumaohutuse raamistiku loomine 
Euroopa Liidus. Sellega pannakse alus 
tuumaohutuse alastele õigusaktidele ja 
regulatiivmeetmetele liikmesriikides 
eesmärgiga saavutada ühenduses 
tuumaohutus, seda säilitada ja pidevalt 
täiustada ning suurendada riikide 
reguleerivate asutuste osa.

Or. de
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Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema selgemalt määratletud. Selle eesmärk on ühtse ühenduse 
raamistiku loomine. Muudatusettepanekus käsitletakse konkreetselt seda aspekti.

Muudatusettepanek 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 
tuumaohutuse reguleeriva raamistiku 
loomine Euroopa Liidus. Sellega luuakse 
põhimõtted, millel põhinevad 
liikmesriikide õiguslikud ja reguleerivad 
raamistikud tuumaohutuse valdkonnas, et
saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada reguleerivate asutuste osa.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk tuleks paremini määratleda – eesmärk on ühtne reguleeriv 
raamistik, mis on nüüd otse välja öeldud.

Muudatusettepanek 73
Atanas Paparizov

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 
tuumaohutuse reguleeriva raamistiku 
loomine Euroopa Liidus. Sellega luuakse 
põhimõtted, millel põhinevad 
liikmesriikide õiguslikud ja reguleerivad 
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raamistikud tuumaohutuse valdkonnas, et
saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada reguleerivate asutuste osa.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga määratletakse paremini eesmärk luua ühtne reguleeriv raamistik.

Muudatusettepanek 74
Rebecca Harms

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 ja seda 
pidevalt täiustada ning suurendada riikide 
reguleerivate asutuste osa, sätestades 
põhikohustused ja üldpõhimõtted 
tuumaseadmete ohutuse kõrgeima taseme 
tagamiseks ning luues vajaliku raamistiku 
ühiste kogu ELi hõlmavate 
ohutusnormide vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutustaseme saavutamiseks püütakse käesoleva direktiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel võetakse vastu ühised ohutusnormid 
peale käesoleva direktiivi läbivaatamist kahe aasta jooksul alates selle jõustumisest.
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Muudatusettepanek 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 luua 
ELi tasandil ühtlustatud õiguslik 
raamistik, et tuumaohutust ühenduses
pidevalt optimeerida ja tagada vastavus 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
tuumaohutuse alaste standarditega, mille 
järgimise on Euroopa 
Aatomienergiaühendus endale 
kohustuseks võtnud.

Or. ro

Selgitus

On vaja luua selge õiguslik raamistik, et tagada EURATOMi asutamislepingu artikli 2 
punktis b sätestatud tervisekaitse nõuete võimalikult järjekindel kohaldamine. 

Muudatusettepanek 76
Vladimir Urutchev

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 direktiiviga luuakse 
ühenduse tuumaohutuse raamistik, mille 
eesmärk on säilitada tuumaseadmete 
ohutus liikmesriikides ja seda pidevalt 
täiustada ning suurendada riikide 
reguleerivate asutuste osa.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Rebecca Harms

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 kõigi tuumaseadmete 
projekteerimisele, asukoha planeerimisele, 
ehitamisele, hooldamisele, käitamisele,
dekomisjoneerimisele ja jäätmekäitlusele.

Or. en

Selgitus

Direktiivi kohaldamisala hõlmab kõiki tuumaseadmeid, nagu on määratletud artiklis 2, ja 
erinevaid „tuumarajatisi”. See ei piira asjaomase siseriikliku õigusliku raamistiku 
kohaldamist, millega määratakse kindlaks loa andmise tingimused tuumaseadme ehitamise, 
käitamise ja tegevuse lõpetamise igas faasis.

Muudatusettepanek 78
Edit Herczog

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 ning 
käitajate poolt kasutatavate alltöövõtjate 
tehtavale tööle, mille puhul asjaomase 
liikmesriigi seadustes on nõutud 
ohutuskaalutlustega arvestamist.

Or. en
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Selgitus

Potentsiaalne riskifaktor ja töötajate rühm, kelle tervis ja ohutus võidakse tuumaseadmes 
ohtu seada, on töötajad, kes osalevad tegevustes, nagu tuumaseadmete remont, hooldus ja 
puhastamine. Sellisteks töödeks kasutatakse väga tihti lepingulist tööd ja all-alltöövõtjaid. 
Need töötajad on kõige vähem välja koolitatud ja informeeritud ning nad ei ole integreeritud 
käitaja rakendatavatesse tervise ja ohutusega seotud protseduuridesse. Direktiivis tuleb 
selgelt välja öelda, et kõigil protsessis osalejatel on suur vastutus ohutuse ja ohutuskultuuri 
eest.

Muudatusettepanek 79
Vladimír Remek

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 ning 
käitajate poolt kasutatavate alltöövõtjate 
tehtavale tööle, mille puhul asjaomase 
liikmesriigi seadustes on nõutud 
ohutuskaalutlustega arvestamist.

Or. en

Selgitus

Potentsiaalne riskifaktor ja töötajate rühm, kelle tervis ja ohutus võidakse tuumaseadmes 
ohtu seada, on töötajad, kes osalevad tegevustes, nagu tuumaseadmete remont, hooldus ja 
puhastamine. Sellisteks töödeks kasutatakse väga tihti lepingulist tööd ja all-alltöövõtjaid. 
Need töötajad on kõige vähem välja koolitatud ja informeeritud ning nad ei ole integreeritud 
käitaja rakendatavatesse tervise ja ohutusega seotud protseduuridesse. Direktiivis tuleb 
selgelt välja öelda, et kõigil protsessis osalejatel on suur vastutus ohutuse ja ohutuskultuuri 
eest.
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Muudatusettepanek 80
Atanas Paparizov

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,
kasutuselevõtmisele, käitamisele ja 
dekomisjoneerimisele, mille puhul 
asjaomase liikmesriigi seadustes on nõutud 
ohutuskaalutlustega arvestamist.

Or. en

Selgitus

Direktiivi kohaldamisala peaks hõlmama ka tuumaseadmete kasutuselevõtmist ja see protsess 
peaks olema reguleeritud selgete loa andmist puudutavate õigusnormidega.

Muudatusettepanek 81
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tuumaseade” – tuumakütuse 
valmistamise tehas, uurimisreaktor 
(sealhulgas kriitilisest massist väiksema 
massiga ja kriitilise massiga moodulid), 
tuumaelektrijaam, rajatis kasutatud kütuse 
säilitamiseks, rikastuskäitis või 
ümbertöötlemiskäitis;

1) „tuumaseade” – tuumakütuse 
valmistamise tehas, uurimisreaktor 
(sealhulgas kriitilisest massist väiksema 
massiga ja kriitilise massiga moodulid), 
tuumaelektrijaam, rajatis kasutatud kütuse 
säilitamiseks, rikastuskäitis või 
ümbertöötlemiskäitis, sealhulgas rajatised 
seadme käitamise ajal tekitatud 
radioaktiivsete ainete käitlemiseks ja 
töötlemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tuumaseade” – tuumakütuse 
valmistamise tehas, uurimisreaktor 
(sealhulgas kriitilisest massist väiksema 
massiga ja kriitilise massiga moodulid), 
tuumaelektrijaam, rajatis kasutatud kütuse 
säilitamiseks, rikastuskäitis või 
ümbertöötlemiskäitis;

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek 83
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „tuumaohutus” – õigete 
käitamistingimuste olukorra saavutamine 
meetmetega avariide ärahoidmiseks või 
nende tagajärgede leevendamiseks, ning
mille tulemuseks on töötajate, elanikkonna, 
õhu, vee ja pinnase kaitse tuumaseadmest 
pärineva lubamatu kiirgusohu eest;

2) „tuumaohutus” – õigete 
käitamistingimuste saavutamine, avariide 
ärahoidmine või nende tagajärgede 
leevendamine, mille tulemuseks on 
töötajate ja elanikkonna kaitse 
tuumaseadmest pärinevast ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest;

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku kasutada määratlust, mis on lähemal Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri ohutussõnastikus (2007) soovitatule.
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Muudatusettepanek 84
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „tuumaohutus” – õigete 
käitamistingimuste olukorra saavutamine
meetmetega avariide ärahoidmiseks või 
nende tagajärgede leevendamiseks, ning
mille tulemuseks on töötajate,
elanikkonna, õhu, vee ja pinnase kaitse
tuumaseadmest pärineva lubamatu 
kiirgusohu eest;

2) „tuumaohutus” – õigete 
käitamistingimuste saavutamine, avariide
ärahoidmine või nende tagajärgede
leevendamine, mille tulemuseks on 
töötajate, üldsuse ja keskkonna kaitse 
lubamatu kiirgusohu eest;

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgi kohaselt peaks EÜ mõiste „tuumaohutus” olema täielikult 
kooskõlas IAEA vastava mõistega (vt IAEA ohutussõnastik, 2007. aasta väljaanne, lk 133). 
Seotuna ka õigusliku aluse küsimusega, osutab see mõiste selgelt „keskkonna” kaitsmisele, 
mis on „tuumaohutuse” määratluse keskne element.

Muudatusettepanek 85
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „tehnika tasemele vastav 
ohutusnorm” – tehnilised, regulatiivsed ja 
ekspluatatsioonilised režiimid, mis 
järgivad liidus parajasti kasutusel või 
väljatöötamisel olevaid parimaid 
võimalikke tavasid; 

Or. en
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Selgitus

Olemasolevate ja võimalike uute tuumarajatiste ohutusnormid peavad olema võimalikult 
kõrged. Need peavad saavutama taseme, mis vastab liidu tehnoloogilisele, regulatiivsele ja 
ekspluatatsioonilisele tasemele. Sarnane nõue peab muutuma liikmesriikide jaoks ühiseks 
normiks ja seda tuleb pidevalt ajakohastada.

Muudatusettepanek 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „radioaktiivne aine” – aine, mis 
sisaldab üht või mitut radionukliidi, mille 
aktiivsust või kontsentratsiooni tuleb 
kiirguskaitse seisukohast arvesse võtta;

(3) „radioaktiivne aine” – aine, mis 
sisaldab üht või mitut radionukliidi, mille 
aktiivsus või kontsentratsioon ei sisaldu 
ioniseeriva kiirguse vastu kaitsmist ja 
radiatsiooniallikate ohutust käsitlevate 
rahvusvaheliste põhiliste 
ohutusstandardite dokumendis (IAEA, 
Viin 1996, Ohutuse seeria nr 115) 
loetletud erandite hulgas;

Or. pl

Selgitus

Viide sellele dokumendile on eelistatavam sõnastusele "tuleb kiirguskaitse seisukohast 
arvesse võtta”, mis on ebamäärane.

Muudatusettepanek 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „radioaktiivne aine” – aine, mis 
sisaldab üht või mitut radionukliidi, mille 
aktiivsust või kontsentratsiooni tuleb 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kiirguskaitse seisukohast arvesse võtta;

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni. Tõlkija märkus: KOM-teksti ingliskeelses versioonis 
kasutati mõistet „radioaktiivne materjal”, mis muudatusettepanekuga tahetakse muuta 
„radioaktiivseks aineks”. Eestikeelses versioonis see juba on nii.)

Muudatusettepanek 88
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) „dekomisjoneerimisfond” –
sõltumatult hallatavad rahalised 
vahendid, mis on konkreetselt ette nähtud 
tuumaseadmete dekomisjoneerimiseks –
kaasa arvatud radioaktiivsete jäätmete ja 
kasutatud tuumakütuse pikaajaliseks 
käitlemiseks – ja ohutusnormide 
järgimiseks vajalike kulude katmiseks;

Or. en

Selgitus

Dekomisjoneerimisfond tuleb käesolevas direktiivis määratleda.

Muudatusettepanek 89
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „radioaktiivsed jäätmed” –
radioaktiivne materjal gaasi, vedeliku või 

5) „radioaktiivsed jäätmed” –kasutatud 
tuumakütused, ümbertöötlemisest pärinev
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tahke aine kujul, mille edasist kasutamist
liikmesriigis ei ole ette nähtud ja mis 
liikmesriigi õigusliku ja haldusraamistiku 
kohaselt kuulub radioaktiivse materjalina
reguleeriva asutuse kontrolli alla;

radioaktiivne materjal gaasi, vedeliku või 
tahke aine kujul või mis tahes muu 
radioaktiivne materjal gaasi, vedeliku või 
tahke aine kujul, millele liikmesriik või 
füüsiline või juriidiline isik, kelle otsust 
liikmesriik tunnustab, ei näe ette edasist 
kasutust ja mis liikmesriigi õigusliku ja 
haldusraamistiku kohaselt kuulub 
radioaktiivsete jäätmetena reguleeriva 
asutuse kontrolli alla;

Or. en

Selgitus

Tuumaseadme normaalse käitamise käigus vajab suures koguses madala ja keskmise 
radioaktiivsusega vedelas või tahkes olekus jäätmeid lõppladustamisteed ja 
kõrgradioaktiivsed kasutatud tuumakütusevardad tuleb biosfäärist isoleerida sadadeks 
tuhandeteks, mõnikord miljoniteks aastateks. Neid tuleb käsitleda tuumajäätmetena.

Muudatusettepanek 90
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „kasutatud tuumakütus” – tuumakütus, 
mida on kiiritatud reaktori südamikus ning 
mis on sealt alaliselt eemaldatud; 
kasutatud tuumakütust võib käsitleda 
kasutatava varana, mida saab ümber 
töödelda, või suunata see 
lõppladustamisele, mille puhul edasist 
kasutamist ei ole ette nähtud, ning 
käsitleda seda radioaktiivsete jäätmetena;

6) „kasutatud tuumakütus” – tuumakütus, 
mida on kiiritatud reaktori südamikus ning 
mis on sealt alaliselt eemaldatud;

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid on valinud ümbertöötlemise tee, kuigi ümbertöötlemine muudab 
tuumajäätmete käitlemise komplekssemaks, kuna see tekitab terve rea erinevaid – nii tahkete 
kui vedelate – jäätmete voogusid, millest mõned heidetakse keskkonda. Ümbertöötlemisel 
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eraldatakse relvakõlbulik plutoonium, mis kujutab endast julgeolekuriski veel väga pikkadeks 
aastateks. Kasutatud tuumakütuse ladustamine on tehniliselt teostatav, kahjustab vähem 
keskkonda ja ei suurenda tuumajäätmete käitlemise komplekssust. Ümbertöötlemist tuleb 
samuti käsitleda tuumajäätmetena.

Muudatusettepanek 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „ioniseeriv kiirgus” – energia ülekanne 
osakestena või kuni 100-nanomeetrise 
lainepikkusega või vähemalt 3 × 1015

hertsise sagedusega elektromagnetlainete 
kujul, mis otsesel või kaudsel viisil tekitab 
ioone; 

(7) „ioniseeriv kiirgus” – energia ülekanne 
tuumaosakestena või kuni 100-
nanomeetrise lainepikkusega või vähemalt 
3 × 1015 hertsise sagedusega 
elektromagnetlainete kujul, mis otsesel või 
kaudsel viisil tekitab ioone; 

Or. pl

Selgitus

Kõnealuste osakeste liigi täpsustus.

Muudatusettepanek 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „reguleeriv asutus“ – asutus või 
asutused, keda liikmesriik on volitanud 
andma lubasid ning teostama järelevalvet 
tuumaseadmete asukoha planeerimise, 
tuumaseadmete projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise üle asjaomases 
liikmesriigis;

(8) „tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv 
ja järelevalveasutus“ – asutus, keda 
liikmesriik on volitanud andma lubasid 
ning teostama järelevalvet tuumaseadmete 
asukoha planeerimise, tuumaseadmete 
projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise üle asjaomases 
liikmesriigis ning võtma vajalikke 
meetmeid juhtumite korral, mil 
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tuumaohutust ei suudeta täielikult tagada 
ja mis ohustab elanikkonna tervist ja 
turvalisust;

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 93
Atanas Paparizov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „reguleeriv asutus“ – asutus või 
asutused, keda liikmesriik on volitanud 
andma lubasid ning teostama järelevalvet
tuumaseadmete asukoha planeerimise, 
tuumaseadmete projekteerimise, 
ehitamise, kasutuselevõtmise, käitamise 
või dekomisjoneerimise üle asjaomases 
liikmesriigis;

8) „reguleeriv asutus” – asutus või 
asutused, kellel on liikmesriigis 
õigusvõime reguleerida ohutust lubade 
andmise protsessi kaudu, mis hõlmab 
tuumaseadmete asukoha planeerimist, 
tuumaseadmete projekteerimist, ehitamist, 
kasutuselevõtmist, käitamist või 
dekomisjoneerimist, sealhulgas 
kontrollimiste läbiviimist ja täidesaatvate 
volituste rakendamist;

Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud „reguleeriva asutuse” määratlus ei hõlma kõiki volitusi, mis 
reguleerival asutusel peaksid olema. Seda silmas pidades tuleks verb „teostama järelevalvet” 
ära muuta, kuna see ei viita kontrollimiste läbiviimise volitustele. „Lubade andmine” 
muudetakse „lubade andmise protsessiks”, et näidata ära kõik võimalikud meetmed, mida 
võidakse lubade suhtes võtta (nt tuumaseadmete asukoha planeerimine, tuumaseadmete 
projekteerimine, ehitamine, kasutuselevõtmine, käitamine või dekomisjoneerimine).
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Muudatusettepanek 94
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „reguleeriv asutus“ – asutus või 
asutused, keda liikmesriik on volitanud 
andma lubasid ning teostama järelevalvet
tuumaseadmete asukoha planeerimise, 
tuumaseadmete projekteerimise, 
ehitamise, kasutuselevõtmise, käitamise 
või dekomisjoneerimise üle asjaomases 
liikmesriigis;

8) „reguleeriv asutus” – asutus või 
asutuste süsteem, kellel on liikmesriigis 
õigusvõime reguleerida ohutust lubade 
andmise protsesside läbiviimise kaudu, 
mis hõlmavad tuumaseadmete asukoha 
planeerimist, tuumaseadmete 
projekteerimist, ehitamist, 
kasutuselevõtmist, käitamist või 
dekomisjoneerimist, sealhulgas 
kontrollimiste läbiviimist ja täidesaatvate 
volituste rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „reguleeriv asutus“ – asutus või 
asutused, keda liikmesriik on volitanud 
andma lubasid ning teostama järelevalvet 
tuumaseadmete asukoha planeerimise, 
tuumaseadmete projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise üle asjaomases 
liikmesriigis;

8) „reguleeriv asutus” – Euroopa 
komisjoni volitatud Euroopa reguleeriv 
asutus, kellel on piisavad volitused, 
pädevus ning rahalised vahendid ja 
inimressursid, et täita oma ülesandeid,
anda lubasid ning teostada järelevalvet 
tuumaseadmete asukoha planeerimise, 
tuumaseadmete projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise üle;

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „luba” – mis tahes volitus, mille 
reguleeriv asutus on andnud taotlejale, et 
määrata talle vastutus tuumaseadme 
asukoha planeerimise, tuumaseadme 
projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise eest;

(9) „luba” – mis tahes volitus, mille
tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv ja 
järelevalveasutus on andnud taotlejale, et 
määrata talle vastutus tuumaseadme 
asukoha planeerimise, tuumaseadme 
projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise eest vastavalt selle 
liikmesriigi poliitikale, kelle territooriumil 
tuumajaam asub;

Or. ro

Selgitus

On oluline järgida liikmesriikide ja ELi poliitikat seoses kasutatavate energiaallikate ja 
tuumajaama asukoha planeerimisega.

Muudatusettepanek 97
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „luba” – mis tahes volitus, mille 
reguleeriv asutus on andnud taotlejale, et 
määrata talle vastutus tuumaseadme 
asukoha planeerimise, tuumaseadme 
projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise eest;

9) „luba” – mis tahes volitus, mille 
sõltumatu asutus on andnud taotlejale, et 
määrata talle vastutus tuumaseadme 
asukoha planeerimise, tuumaseadme 
projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise eest;

Or. en
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Selgitus

Raportöör paneb vastutuse lubade andmise eest iga liikmesriigi valitsusele. Kuigi iga 
liikmesriigi ainuvastutusel on otsustada, kas tuumaenergiat kasutada või mitte, peaks 
läbipaistval viisil töötava sõltumatu asutuse pädevuses olema otsustada sellise loa andmise 
tingimuste üle, et tagada kõigi poliitiliste huvide varjujätmine ning seada nimetatud otsuse 
esmaseks kriteeriumiks seadme ja elanikkonna ohutus.

Muudatusettepanek 98
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „uued tuumareaktorid” –
tuumareaktorid, mille kohta on antud 
käitamisluba pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

10) „uued tuumaelektrijaamad” –
tuumaelektrijaamad, mille kohta on antud 
ehitusluba pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Atanas Paparizov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „uued tuumareaktorid” –
tuumareaktorid, mille kohta on antud 
käitamisluba pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

10) „uued tuumareaktorid” –
tuumareaktorid, mille kohta on antud 
ehitusluba pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Artikli 2 punktis 10 on „uued tuumareaktorid” määratletud kui need, mille kohta on antud 
käitamisluba pärast direktiivi jõustumist. Võttes arvesse, et uusi nõudeid, eelkõige 
konstruktsiooniliste aspektide osas, ei saa kasutusele võtta, kui ehitus on lõpule viidud, tuleks 
„uute tuumareaktoritena” määratleda need, mis on saanud ehitusloa pärast direktiivi 
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jõustumist.

Muudatusettepanek 100
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) „tehnika tasemele vastav 
ohutusnorm” – tehniliste, regulatiivsete ja 
ekspluatatsiooniliste režiimide normid, 
mis vastavad liidus parajasti kasutusel või 
väljatöötamisel olevatele parimatele 
võimalikele tavadele. Lisaks nõutakse, et 
liikmesriigid püüaksid oma olemasolevaid 
ohutusnorme pidevalt parandada.

Or. en

Selgitus

„Tehnika tasemele vastavad ohutusnormid” tuleb käesolevas direktiivis määratleda.

Muudatusettepanek 101
Atanas Paparizov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

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. Liikmesriigid tagavad, et tuumaenergia 
kasutamine vastab rahvusvaheliselt 
tunnustatud ohutuspõhimõtetele, 
sealhulgas et esmavastutus tuumaseadmete 
ohutuse eest on loaomanikul ning see 
vastutus jääb talle kogu tuumaseadme 
eluaja jooksul, kuni see vabastatakse 
ametliku kontrolli alt. Loaomanik ei saa 
vastutust kellelegi edasi anda.

Loaomanikul on esmavastutus ohutuse 
eest kogu tuumaseadme eluaja jooksul, 
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kuni see vabastatakse ametliku kontrolli 
alt. Loaomanik ei saa vastutust kellelegi 
edasi anda.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on määratleda vastutus ja tuumaseadmete ohutuse raamistik 
laiahaardelisemalt ja selgemalt ning seetõttu tuleks selgesõnaliselt mainida tuginemist 
rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele. Lisaks ei ole algselt välja pakutud sõnastus 
„reguleeriva asutuse kontrolli all” sel juhul korrektne, kuna vastutust tuumaseadmete 
ohutuse eest ei saa jagada.

Muudatusettepanek 102
Vladimir Urutchev

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. Liikmesriigid tagavad, et tuumaenergia 
kasutamine vastab rahvusvaheliselt 
tunnustatud ohutuspõhimõtetele, 
sealhulgas et esmavastutus tuumaseadmete 
ohutuse eest on loaomanikul. 
Tuumaseadme suhtes rakendatavad
ohutusmeetmed pakub välja loaomanik ja
esitab need reguleerivale asutusele 
heakskiitmiseks. Seejärel rakendab neid 
meetmeid loaomanik, kes tegutseb 
reguleeriva asutuse kontrolli all, järgides 
käesoleva direktiivi artiklites 4 ja 5 
esitatud sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Silvia-Adriana Ţicău

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
tuumaohutuse alase riikliku reguleeriva ja 
järelevalveasutuse kontrolli all. 
Tuumaseadme suhtes rakendatavate 
ohutusmeetmete ja kontrollide üle otsustab 
üksnes tuumaohutuse alane riiklik
reguleeriv ja järelevalveasutus ja neid 
rakendab ainult loaomanik.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus, et tagada 
järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 104
Vladimir Urutchev

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 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 regulatiivse kontrolli süsteemi, 
sealhulgas vajalikke jõustamismeetmeid. 
Reguleerival asutusel on õigus 
tuumaseadme käitamisluba muuta, 
peatada, ära võtta või uuendada, kui loa 
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tingimusi on tõsiselt rikutud.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Atanas Paparizov

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 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 regulatiivse kontrolli süsteemi, 
sealhulgas vajalikke jõustamismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Määratlus „regulatiivne kontroll” on tuumaohutust käsitlevate Euroopa õigusaktide 
eesmärkide puhul juriidiliselt korrektsem, kuna see määratleb vastutuse ja tuumaseadmete 
ohutuse raamistiku selgemalt ja laiahaardelisemalt, sest algselt välja pakutud sõna 
„järelevalve” ei sisalda kontrollimiste läbiviimise volitust.

Muudatusettepanek 106
Rebecca Harms

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 

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

ja tuumaseadmete kontrolli süsteemi, 
tuumaseadmete loata käitamise keelamist 
ja riigi järelevalvesüsteemi, sealhulgas 
vajalikke jõustamismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Riigis kehtiva tuumaohutuse raamistiku puhul tuleb võtta arvesse nii siseriiklikke kui ka 
Euroopa õigusakte tuumaohutusstandardite kohta, et suurendada ühtlustamist kogu ELi 
piires.

Muudatusettepanek 107
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivad asutused Tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv ja 
järelevalveasutus 

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus, et tagada 
järjepidevus ja kindlustada tema rolli. Ühtlasi peaks selle asutuse järelevalvealane ülesanne 
olema algusest peale selge.

Muudatusettepanek 108
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse tegeliku sõltumatuse kõikidest 
organisatsioonidest, kelle ülesanne on 

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

edendada tuumaenergiat, käitada 
tuumaseadmeid või põhjendada nendest 
saadavaid sotsiaalseid hüvesid, samuti igast 
muust lubamatust mõjust, mis võib 
kahjustada ohutuse küsimustes tehtavaid 
otsuseid. Selleks tagavad liikmesriigid, et 
reguleeriv asutus on käesoleva 
direktiiviga talle määratud ülesandeid 
täites õiguslikult eraldiseisev ja 
funktsionaalselt sõltumatu kõikidest 
teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest 
isikutest, ning et selle töötajad ja 
juhtimise eest vastutavad isikud 
tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei 
küsi ega võta vastu juhiseid üheltki 
riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult 
isikult.

Or. en

Selgitus

Kinnitades raportööri kindlat nõuet reguleeriva asutuse sõltumatuse osas, tuleks see tagada 
kõigi tema tegevuste puhul ja mitte üksnes siis, kui ta täidab „reguleerimisülesandeid”.

Muudatusettepanek 109
Vladimir Urutchev

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, käitada 
tuumaseadmeid või põhjendada nendest 
saadavaid sotsiaalseid hüvesid, samuti igast 
muust mõjust, mis võib ebaõigesti 
mõjutada tuumaohutuse üle teostatavat 
regulatiivset kontrolli. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et reguleeriv asutus on 
õiguslikult ja funktsionaalselt eraldiseisev 
ning et selle juhtimise eest vastutavad 



PE421.201v01-00 42/95 AM\771348ET.doc

ET

isikud ja töötajad tegutsevad oma 
tuumaohutuse reguleerimise alaseid 
ülesandeid ja kohustusi täites sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Rebecca Harms

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 garanteerivad reguleeriva 
asutuse tegeliku sõltumatuse ning tagavad, 
et ta teostab oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et reguleeriv asutus, täites 
käesoleva direktiiviga ja sellega seotud 
õigusaktidega talle määratud 
reguleerimisülesandeid:
a) on õiguslikult eraldiseisev ja 
funktsionaalselt sõltumatu kõikidest 
teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest 
isikutest, eriti nendest, kelle ülesanne on 
edendada tuumaenergiat, käitada 
tuumaseadmeid või põhjendada nendest 
saadavaid sotsiaalseid hüvesid, samuti igast 
muust mõjust, mis võib kahjustada ohutust;
b) tagab, et tema töötajad ja juhtimise eest 
vastutavad isikud:
i) tegutsevad turuhuvidest sõltumatult, 
ning 
ii) ei küsi ega võta reguleerimisülesandeid 
täites vastu otseseid juhiseid üheltki 
riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult 
või eraõiguslikult isikult.
Nimetatud nõue ei piira vajaduse korral 
tihedat koostööd riigi teiste asjaomaste 
ametiasutustega.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peavad garanteerima reguleeriva asutuse tegeliku sõltumatuse tagamaks, et ta 
teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas 
riikide reguleerivatele asutustele energia siseturgu käsitlevate õigusaktide paketi vahendite 
alusel antud rolli ja ülesannetega.

Muudatusettepanek 111
Romana Jordan Cizelj

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 või seda maha 
laita või käitada tuumaseadmeid.
Reguleeriv asutus on vaba igasugusest 
survest, mis võib kahjustada tema 
reguleerivat tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 tuumaohutuse 
alase riikliku reguleeriva ja 
järelevalveasutuse 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.
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Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus, et tagada ja 
kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 113
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel peavad olema
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud 
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Ta jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutusnõuete täitmise ning 
ohutustingimuste ja -eeskirjade 
rakendamise.

2. Reguleeriva asutuse sõltumatuse 
kaitsmiseks tagavad liikmesriigid 
eelkõige, et reguleerival asutusel on 
iseseisev õigusvõime, et ta on 
majanduslikult iseseisev ja et tal on 
piisavad rahalised vahendid ja 
inimressursid temale pandud vastutuse 
kandmiseks ja tema kohustuste täitmiseks. 
Reguleeriv asutus jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutusnõuete täitmise ning 
ohutustingimuste ja -eeskirjade
rakendamise, sealhulgas mis tahes 
tuumaseadme käitamise peatamise, kui 
ohutus ei ole tagatud, ja käitamisloa 
äravõtmise juhul, kui loa tingimusi on 
tõsiselt või jätkuvalt rikutud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad garanteerima reguleeriva asutuse tegeliku sõltumatuse tagamaks, et ta 
teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas 
riikide reguleerivatele asutustele energia siseturgu käsitlevate õigusaktide paketi vahendite 
alusel antud rolli ja ülesannetega.
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Muudatusettepanek 114
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel peavad olema 
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud 
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Ta jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutusnõuete täitmise ning 
ohutustingimuste ja -eeskirjade
rakendamise.

2. Reguleerival asutusel peavad olema 
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud 
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Reguleeriv asutus jälgib ja 
reguleerib tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutuseeskirjade rakendamise ning 
kehtivate ohutusnõuete täitmise 
loaomaniku poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel peavad olema
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Ta jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutusnõuete täitmise ning 
ohutustingimuste ja -eeskirjade 
rakendamise.

2. Tuumaohutuse alasel riiklikul
reguleerival ja järelevalveasutusel on 
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud 
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Ta jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutusnõuete täitmise ning 
ohutustingimuste ja -eeskirjade 
rakendamise.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus, et tagada 
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järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 116
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel peavad olema 
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud 
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Ta jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust ja tagab 
ohutusnõuete täitmise ning 
ohutustingimuste ja -eeskirjade 
rakendamise.

2. Reguleerival asutusel peavad olema 
piisavad volitused, pädevus ning rahalised 
vahendid ja inimressursid temale pandud 
vastutuse kandmiseks ja tema kohustuste 
täitmiseks. Ta jälgib ja reguleerib 
tuumaseadmete ohutust, kontrollib 
radioaktiivsete materjalide liikumist ja 
tagab ohutusnõuete täitmise ning
ohutustingimuste ja -eeskirjade 
rakendamise.

Or. en

Selgitus

Prantsusmaa sõltumatu tuumaohutusasutus (Autorité de sûreté nucléaire) on oma viimases 
aastaaruandes välja toonud, et oma kohustuste täielikuks täitmiseks tuumaseadmete ohutuse 
valdkonnas peaks ta olema võimeline jälgima radioaktiivsete materjalide voogusid.

Muudatusettepanek 117
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus annab lubasid ning 
jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel.

3. Reguleeriv asutus viib läbi kõik loa 
andmiseks vajalikud ohutusnõuete 
täitmise hindamised, mis on sätestatud 
siseriiklikes õigusaktides vastavalt 
artiklile 6, ning jälgib antud lubade
kohaldamist tuumaseadmete asukoha 
planeerimisel, nende projekteerimisel, 



AM\771348ET.doc 47/95 PE421.201v01-00

ET

ehitamisel, kasutuselevõtmisel, käitamisel 
ja dekomisjoneerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus annab lubasid ning 
jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel.

3. Reguleeriv asutus annab lubasid ning 
jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel. Reguleeriv asutus 
jälgib ka käitajate poolt kasutatavaid 
alltöövõtjaid tagamaks, et need täidaksid 
nõutavaid ohutus- ja pädevusnorme.

Or. en

Selgitus

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Muudatusettepanek 119
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus annab lubasid ning 3. Reguleeriv asutus annab lubasid ning 
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jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel.

jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel. Reguleeriv asutus 
jälgib ka käitajate poolt kasutatavaid 
alltöövõtjaid tagamaks, et need täidaksid 
nõutavaid ohutus- ja pädevusnorme.

Or. en

Selgitus

Oluline riskifaktor ning töötajate rühm, kelle tervis ja ohutus võidakse tuumaseadmes ohtu 
seada, on töötajad, kes osalevad tegevustes, nagu tuumaseadmete remont, hooldus ja 
puhastamine. Sellisteks töödeks kasutatakse väga tihti lepingulist tööd ja all-alltöövõtjaid.
Need töötajad on kõige vähem välja koolitatud ja informeeritud ning nad ei ole täielikult 
integreeritud käitaja rakendatavatesse tervise ja ohutusega seotud protseduuridesse.

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus annab lubasid ning 
jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel.

3. Tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv
ja järelevalveasutus annab lubasid ning 
jälgib nende kohaldamist tuumaseadmete 
asukoha planeerimisel, nende 
projekteerimisel, ehitamisel, 
kasutuselevõtmisel, käitamisel ja 
dekomisjoneerimisel ning tagab ühtlasi 
nende ohutust puudutava teabe 
läbipaistvuse.

Or. ro

Selgitus

On vaja, et tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus saaks anda üldsusele 
täpset ja kiiret teavet oluliste tuumaohutust puudutavate küsimuste kohta.



AM\771348ET.doc 49/95 PE421.201v01-00

ET

Muudatusettepanek 121
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused tagavad, et 
loaomanike käsutuses on piisav hulk 
vajaliku kvalifikatsiooniga personali.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 122
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused tagavad, et 
loaomanike käsutuses on piisav hulk 
vajaliku kvalifikatsiooniga personali.

4. Tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv 
ja järelevalveasutus tagab, et loaomanike 
käsutuses on piisav hulk vajaliku 
kvalifikatsiooniga personali.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus, et tagada 
järjepidevus ja kindlustada tema rolli.
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Muudatusettepanek 123
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused tagavad, et 
loaomanike käsutuses on piisav hulk 
vajaliku kvalifikatsiooniga personali.

4. Reguleerivad asutused kontrollivad, et 
loaomanike käsutuses on piisav hulk 
vajaliku kvalifikatsiooniga personali.

Or. sl

Muudatusettepanek 124
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tuumaohutuse tagamise 
eeltingimusena hindab reguleeriv asutus 
regulaarselt loaomaniku kõiki 
tuumaohutuse seisukohast olulisi tegevusi 
läbi viiva personali piisavust ja 
kvalifikatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Rebecca Harms

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.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Selline säte ei oma mingit lisaväärtust, kuna tuumaohutuse konventsiooni kohaselt peavad 
liikmesriigid ja Euratom esitama kord aastas aruande tuumasektori, sealhulgas õigusaktide 
ja reguleeriva raamistiku kohta.

Muudatusettepanek 126
Vladimir Urutchev

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. Reguleerimise infrastruktuuri pidevaks 
täiustamiseks vaatavad teiste riikide
eksperdid iga liikmesriigi
tuumavaldkonna regulatiivse kontrolli 
süsteemi vähemalt kord kümne aasta 
jooksul üle. Läbivaatamise üksikasjad ja 
ulatuse otsustavad vastuvõttev asutus ja 
partnerid igal konkreetsel juhul vastavalt 
käesoleva direktiivi alusel spetsiaalselt 
välja töötatud eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. Kord kümne aasta jooksul vaadatakse
tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv ja 
järelevalveasutus ning riigi 
reguleerimissüsteem üle teiste riikide 
ekspertide poolt eesmärgiga pidevalt 
täiustada reguleerimise infrastruktuuri.



PE421.201v01-00 52/95 AM\771348ET.doc

ET

Or. ro

Selgitus

“Vähemalt kord kümne aasta jooksul” on energiasektoris toimuva arengu kiirust arvestades 
liiga ebamäärane. On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja 
kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
vahetavad reguleerimise alaseid parimaid 
tavasid ning kujundavad välja ühise 
arusaama rahvusvaheliselt tunnustatud 
tuumaohutusnõuetest.

Or. en

Selgitus

See peaks tooma kaasa ohutusnõuete ning reguleerimisprotsesside raamistiku ühtlustamise 
Euroopa Liidu piires.

Muudatusettepanek 129
Atanas Paparizov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
vahetavad reguleerimise alaseid parimaid 
tavasid ning kujundavad välja ühise 
arusaama rahvusvaheliselt tunnustatud 
tuumaohutusnõuetest.
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Or. en

Selgitus

Sagedane parimate tavade vahetamine reguleerivate asutuste vahel aitab kaasa ohutusnõuete 
ning reguleerimisprotsesside raamistiku ühtlustamisele Euroopa Liidu piires.

Muudatusettepanek 130
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad üldsust 
tuumaalase ohutuse järelevalvetegevuse 
menetlustest ja tulemustest. Nad tagavad 
ka, et reguleerivad asutused teavitavad
üldsust tõhusalt oma pädevusvaldkonnast. 
Vastavalt asjaomastele oma riigi ja 
rahvusvahelistele kohustustele tagatakse 
juurdepääs teabele.

Liikmesriigid teavitavad üldsust ja 
asjaomaseid kohalikke asutusi tuumaalase 
ohutuse järelevalvetegevuse menetlustest ja 
tulemustest. Nad tagavad ka, et
tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv ja 
järelevalveasutus teavitab üldsust tõhusalt 
oma pädevusvaldkonnast. Vastavalt 
asjaomastele oma riigi ja rahvusvahelistele 
kohustustele tagatakse juurdepääs teabele.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus riiklik reguleeriv ja järelevalveasutus, et tagada 
järjepidevus ja kindlustada tema rolli. Asjaomaseid kohalikke asutusi tuleks teavitada, et 
aidata kaasa otsuste tegemisele ning toetada reguleeriva ja järelevalveasutuse vastu võetud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 131
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad üldsust Liikmesriigid teavitavad üldsust ja 
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tuumaalase ohutuse järelevalvetegevuse 
menetlustest ja tulemustest. Nad tagavad 
ka, et reguleerivad asutused teavitavad 
üldsust tõhusalt oma pädevusvaldkonnast. 
Vastavalt asjaomastele oma riigi ja 
rahvusvahelistele kohustustele tagatakse 
juurdepääs teabele.

komisjoni tuumaalase ohutuse 
järelevalvetegevuse menetlustest ja 
tulemustest ning teavitavad iga 
vahejuhtumi korral koheselt üldsust. Nad 
tagavad ka, et reguleerivad asutused 
teavitavad üldsust tõhusalt oma 
pädevusvaldkonnast. Vastavalt 
asjaomastele oma riigi ja rahvusvahelistele 
kohustustele tagatakse juurdepääs teabele.

Or. de

Muudatusettepanek 132
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi lisas määratletud 
ohutuspõhimõtteid, mis järgivad IAEA 
ohutuse põhialuseid (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) tuumarajatiste asukoha 
planeerimise, tuumarajatiste 
projekteerimise, ehitamise, käitamise ja 
dekomisjoneerimise osas. Nad järgivad 
kohustusi ja nõudeid, mis on esitatud 
tuumaohutuse konventsioonis.

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.
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Or. en

Muudatusettepanek 133
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

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, ja võetakse 
vajalikud meetmed, et tagada 
tuumaseadmete puhul ohutuse kõrgeim
tase, mis hõlmab muu hulgas
tuumarajatiste käitamist tasemel, mis 
vastab tehnilises, regulatiivses ja 
ekspluatatsioonilises mõttes tehnika 
tasemele vastavatele tavadele ELis, töö 
tõhusat korraldust, et vältida kiirgusohu 
võimalust, avariide ja vahejuhtumite
ärahoidmist ja nende tagajärgede 
kõrvaldamist, vananemise juhtimist, kõigi 
toodetud radioaktiivsete materjalide 
pikaajalist käitlemist ja elanikkonna ning 
läheduses asuvate riikide ametiasutuste 
teavitamist.

Or. en

Selgitus

On oluline, et välditaks isegi pisiõnnetusi, mida klassifitseeritakse vahejuhtumiteks, eriti kui 
nende tagajärjel tekib kiiritusoht.
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Muudatusettepanek 134
Vladimír Remek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)).
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Liikmesriigid võtavad vastu 
tuumaohutusalased sätted, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kõiki asjakohaseid 
rahvusvahelisi häid tavasid, nagu IAEA
põhialused, standardid ja suunised.

Or. en

Selgitus

Direktiivi õiguslik alus, EURATOMi asutamislepingu artiklid 31–32, ei toeta täielikult IAEA 
ohutuse põhialuseid ega selle dokumendi konkreetseid aluspõhimõtteid. Direktiivi 
sobitamiseks tuleks neid muuta. Aluspõhimõtete rakendamisel liikmesriikides võiksid tekkida 
tõlgendamisprobleemid ja nende tõttu tekiks asjatute Euroopa Kohtu poole pöördumiste oht. 
Tuumaohutuse konventsioonile tuginemine tooks põhimõtteliselt kaasa samad probleemid, 
kuna Euratom ei ole konventsiooni kõiki artikleid ratifitseerinud.

Muudatusettepanek 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)).
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994) ja 
kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
ohutust käsitlevas ühiskonventsioonis 
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(IAEA INFCIRC 546, 24.12.1997). 

Or. pl

Selgitus

Kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitlev ühiskonventsioon (IAEA INFCIRC 546, 24.12.1997) on üks peamisi seda õigusakti 
puudutavaid selle valdkonna dokumente.

Muudatusettepanek 136
Atanas Paparizov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Tuumarajatiste asukoha planeerimise, 
tuumarajatiste projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise ja 
dekomisjoneerimise osas kohaldavad
liikmesriigid IAEA ohutuse põhialuseid 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)), nagu on lisas 
määratletud. Nad kohaldavad kohustusi ja 
nõudeid, mis on esitatud tuumaohutuse 
konventsioonis1.
________________________________________________________________

1 EÜT L 318, 11.12.1999, lk 20 ja ELT L 172, 
6.5.2004, lk 7.

Or. en

Selgitus

Vt raporti projekti muudatusettepaneku 28 (artikli 6 lõike 1 esimese lõigu kohta) selgitust.
Lisaks tuleks selgesõnaliselt mainida kõiki meetmeid, mida load puudutavad (tuumarajatiste 
asukoha planeerimine, tuumarajatiste projekteerimine, ehitamine, kasutuselevõtmine, 
käitamine ja dekomisjoneerimine).
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Muudatusettepanek 137
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Liikmesriigid järgivad, nagu lisas 
üksikasjalikult loetletakse, neid IAEA 
ohutuse põhialuste (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) osasid, mis on ühenduse 
tuumaohutuse raamistiku loomiseks 
asjakohased, ning järgivad asjaomaseid
kohustusi ja nõudeid, mis on esitatud 
tuumaohutuse konventsioonis (IAEA 
INFCIRC 449, 5.7.1994).

Or. de

Selgitus

IAEA ja tuumaohutuse konventsiooni peamised ohutuspõhimõtted hõlmavad ka erinevaid 
tegevusi ja seadmeid, mida direktiivi ettepanekus ei käsitleta. Need IAEA ja tuumaohutuse 
konventsiooni peamised ohutuspõhimõtted, mis on selle direktiivi seisukohalt asjakohased ja 
tuleb ühenduse raamistikku kaasata, on loetletud lisas. 

Muudatusettepanek 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid järgivad IAEA ohutuse 
põhialuseid (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Nad järgivad kohustusi ja nõudeid, mis on 
esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

1. Liikmesriigid järgivad:
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– IAEA ohutuse põhialuste (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) tuumaseadmete suhtes 
asjakohaseid osasid, mis on täielikult 
loetletud lisas; ning
– kohaldatavaid kohustusi ja nõudeid, mis 
on esitatud tuumaohutuse konventsioonis 
(IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994).

Or. en

Selgitus

IAEA ohutuse põhialustes ja tuumaohutuse konventsioonis (CNS) käsitletakse ka kavandatud 
direktiiviga võrreldes teistsuguseid tegevusi ja rajatisi. IAEA ohutuse põhialuste ja 
tuumaohutuse konventsiooni osad, mis on käesoleva direktiivi suhtes asjakohased ja ELi 
kontekstiga kohandatud, on kirjeldatud üksikasjalikult lisas.

Muudatusettepanek 139
Anni Podimata

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 
lisas osutatud kohaldatavaid põhimõtteid, 
mis on esitatud IAEA ohutuse põhialustes, 
et tagada tuumaseadmete puhul ohutuse 
kõrgeim 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 riikide 
ametiasutuste teavitamist.

Or. en
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Selgitus

Tõsiasi, et teatavad põhimõtted on direktiivi osaks lisa kaudu, ei muuda nende siin mainimist 
ülearuseks. Eelkõige kuna neid saab järgida ka vanemate seadmete käitamise juures, oleks 
ohutuse probleem palju teravam.

Muudatusettepanek 140
Herbert Reul

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Direktiiviga ei saa kehtestada liikmesriikidele kohustusi seoses tulevaste tulemustega, mida ei 
ole nende sisu ega kestvuse osas veel määratletud. Ka käsitletakse uute reaktorite ohutust 
artikli 6 lõikes 1, milles kehtestatakse uute reaktorite ohutuse üldine kord. 

Muudatusettepanek 141
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses uute tuumaenergia reaktorite 2.  Seoses uute tuumaelektrijaamade 
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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.

ohutusega püüavad liikmesriigid arendada 
välja täiendavaid ohutusnõudeid, mis 
võimaldab ohutust pidevalt suurendada, 
ning tehes tihedat koostööd tuumaohutuse 
ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühmaga. 
Täiendavate ohutusnõuete koostamisel 
tuginetakse energiatööstuse ja 
tuumaohutust reguleerivate asutuste 
eeskirjadele uute elektrijaamade jaoks, 
töötavate tuumaelektrijaamade 
käitamiskogemustele, heale tavale ning 
ohutushinnangutele, reaktorite ohutuse 
analüüsimise kaasaegsele tehnikale ja 
meetoditele, tuumatehnoloogia 
edusammudele ning ohutusuuringutele.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Vladimír Remek

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 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. Töötajate esindajad on 
Euroopa asutustes, nagu tuumaohutuse ja 
tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm, 
piisavalt esindatud.

Or. en
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Selgitus

Töötajaid ohustab kiirgus otseselt nii tuumaseadmete käitamise kõikides etappides kui ka 
dekomisjoneerimise ning jäätmete käitlemise ja hoiustamise ajal. Nad on ohtude ja ohutuse 
tagamise viisidega vahetult kursis. Töötajate esindajad peaksid seetõttu olema 
kõrgetasemelises töörühmas kohasel viisil esindatud. Esindamine võib toimuda Euroopa 
tunnustatud sotsiaalpartnerite vahendusel. Käesolev muudatusettepanek jääks kehtivaks ka 
siis, kui raportööri muudatusettepanek 30 vastu võetakse.

Muudatusettepanek 143
Vladimír Remek

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 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. Töötajate esindajad ja muud 
sotsiaal-majanduslikud huvid on piisaval 
määral esindatud Euroopa asutustes, 
mille Euroopa Komisjon moodustab 
tuumaohutuse ja tuumajäätmetega seotud 
teemade käsitlemiseks.

Or. en

Selgitus

Töötajaid ohustab kiirgus otseselt tuumaseadmete käitamise kõikides etappides, 
dekomisjoneerimisel ning jäätmete käitlemisel ja hoiustamisel. Nad on ohtude ja ohutuse 
tagamise viisidega vahetult kursis. Töötajate esindajad peaksid seetõttu olema kohasel viisil 
esindatud. 
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Muudatusettepanek 144
Rebecca Harms

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 uute tuumaenergia reaktorite 
ohutusega ja senikaua, kuni võetakse 
vastu kogu ühendust hõlmavad 
tuumaohutuse standardid, arendavad
liikmesriigid 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.

Or. en

Selgitus

Kogu ELi hõlmavate tuumaohutuse standardite kasutuselevõtmiseks on vaja suurendada 
olemasolevaid ohutusnõudeid ning kehtestada kohustuslikud ohutuseeskirjad. Mõlema 
kasutuselevõtmise menetluse saab algatada üheaegselt.

Muudatusettepanek 145
Eugenijus Maldeikis

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 

2. Seoses tuumaenergia reaktorite 
ohutusega arendavad liikmesriigid välja ja 
hoiavad käigus täiendavate ohutusnõuete 
süsteemi, lähtudes ohutuse pideva 
suurendamise põhimõttest ja tuginedes 
tuumaohutust reguleerivate Lääne-Euroopa 
asutuste ühenduse (WENRA) 
väljaarendatud tuumaohutuse 
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koostööd tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemelise Euroopa 
töörühmaga.

võrdlustasemetele ning tehes tihedat 
koostööd tuumaohutuse ja tuumajäätmete 
käitlemise kõrgetasemelise Euroopa 
töörühmaga.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Paul Rübig

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 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 Euroopa reguleeriva asutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab, et kõik kolmandad 
riigid, kes soovivad ELiga ühineda või 
peavad ühinemisläbirääkimisi, täidavad 
vähemalt käesolevas direktiivis sätestatud 
standardeid ja IAEA määratletud 
põhimõtteid, mis on toodud lisas.
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Or. en

Selgitus

Hädavajalik on tagada, et ELi naaberriigid järgiksid vähemalt samu tuumaohutusse 
standardeid, sest tuumaõnnetused on alati piiriülesed.

Muudatusettepanek 148
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et tõsiste 
õnnetuste tagajärgede piiramiseks 
tuumaseadmetes oleksid alati täidetud 
järgmised mõju piiramise kriteeriumid:
- erakorralist tegevust ega pikaajalist 
tegevust ei korraldata kaugemal kui 800 
meetrit tuumaseadmest, 
- mingit järeltegevust ei korraldata kunagi 
kaugemal kui 3000 m tuumaseadmest.

Or. en

Selgitus

Tõsiste õnnetuste tagajärgede piiramine on ELi kodanike ohutuse oluline koostisosa.
Tuumaseadmete heitmete ülemmäär peaks olema piiratud. Seda on võimalik saavutada 
õnnetuste võimalike tagajärgede piiramisega. Kui rakendatakse kõiki tehnilisi 
ohutusstandardeid, peaksid sekkumised olema piiratud ka tõsise õnnetuse korral, et vältida 
kellegi asjatut ohtuseadmist. Neid kriteeriume tuleks rakendada nii olemasolevatele kui uutele 
reaktoritele.
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Muudatusettepanek 149
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Ohutuse esmatähtsus

1. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed tagamaks, et kõigi 
tuumaseadmetega otseselt seotud 
tegevuste käigus on absoluutseks 
prioriteediks tuumaohutus.
2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/29/Euratom artikli 44 kohastes 
elanikkonna operatiivse kaitse meetmetes 
võetakse tuumaohutuse aspekte arvesse 
kõigis tuumakütuse tsükli faasides ja 
eelkõige: 
a) tuumaohutuse aspekte võetakse arvesse 
tuumaseadmete projektide läbivaatamisel 
ja heakskiitmisel ja nende seadmete 
kavandatud asukohtade kaalumisel ning 
b) tuumaohutuse aspekte võetakse arvesse 
ka kõnealuste uute seadmete 
käitamiskõlblikuks tunnistamisel;
c) tuumaohutuse aspekte võetakse arvesse 
tuumaseadmete käitamislubades.
Liikmesriigid tagavad, et ioniseeriva 
kiirguse mõju elanikkonnale ja töötajatele 
ehituse, käitamise ja dekomisjoneerimise 
ajal jääb madalaimale tehniliselt 
võimalikule tasemele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli pealkirjaks on “Ohutuse esmatähtsus”, seega tuleb tagada, et avalikkus, 
reguleerivad asutused ja tuumaseadmete käitajad saaksid võimalikult selge sõnumi, et 
tuumaohutus on ülimalt tähtis.
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Muudatusettepanek 150
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Et nõustada ja abistada liikmesriike 
artiklis 6 nimetatud valdkondades, 
moodustatakse Euroopa reguleeriv 
asutus. Asutus jälgib eelkõige artikli 6 
lõikes 1 nimetatud ohutuskohustuste ja -
nõuete õiget rakendamist liikmesriikides.
Euroopa reguleeriv asutus koosneb 
liikmesriikide reguleerivate asutuste 
juhtidest ning komisjoni esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Atanas Paparizov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 4 a
Liikmesriigid tagavad, et:

1. Loaomanikud projekteerivad, ehitavad, 
käitavad ja dekomisjoneerivad oma 
tuumaseadmeid vastavalt artikli 6 lõigetes 
1 ja 2 esitatud sätetele.

1. Loaomanikud vastutavad oma 
tuumaseadmete ohutuse eest vastavalt 
artikli 6 lõigetes 1 ja 2 esitatud sätetele. 

2. Loaomanikud kehtestavad ja rakendavad 
juhtimissüsteemid, mida reguleeriv asutus 
korrapäraselt kontrollib.

2. Loaomanikud kehtestavad ja rakendavad 
juhtimissüsteemid, mida reguleeriv asutus 
vastavalt artiklile 4 korrapäraselt 
kontrollib.

3. Loaomanikel peab oma kohustuste 
täitmiseks olema piisav hulk rahalisi 

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

4 a. Loaomanikud täidavad muid 
siseriiklikes õigusaktides ette nähtud 
kohustusi.

Or. en

(Nummerdada artikliks 4 a ja paigutada artikli 4 järele)

Selgitus

Direktiiv peaks olema suunatud liikmesriikidele ja mitte loaomanikele. Artiklis 7 (mis 
muudetakse uueks artikliks 4 a) toodud kolm sätet ei ole ammendavad. Et tuumaohutuse 
valdkonna õigusaktid oleksid selgemad ja üldisemad, on vaja lisada uues lõikes 4 a “muud 
kohustused”, mis sätestatakse liikmesriikide seadustes.

Muudatusettepanek 152
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanikud projekteerivad, ehitavad, 
käitavad ja dekomisjoneerivad oma 
tuumaseadmeid vastavalt artikli 6 lõigetes 
1 ja 2 esitatud sätetele.

1. Liikmesriigid tagavad, et loaomanikud 
projekteerivad, ehitavad, käitavad ja 
dekomisjoneerivad oma tuumaseadmeid 
vastavalt artikli 6 lõigetes 1 ja 2 esitatud 
sätetele.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks olema suunatud liikmesriikidele, mitte loaomanikele. 
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Muudatusettepanek 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanikud projekteerivad, ehitavad, 
käitavad ja dekomisjoneerivad oma 
tuumaseadmeid vastavalt artikli 6 lõigetes 
1 ja 2 esitatud sätetele.

1. Liikmesriigid tagavad, et loaomanikud 
vastutavad oma tuumaseadmete 
projekteerimise, ehitamise, käitamise ja 
dekomisjoneerimise eest vastavalt artiklis
6 esitatud sätetele.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks olema suunatud liikmesriikidele ja mitte loaomanikele.

Muudatusettepanek 154
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loaomanikud kehtestavad ja rakendavad 
juhtimissüsteemid, mida reguleeriv asutus
korrapäraselt kontrollib.

2. Loaomanikud kehtestavad ja rakendavad 
juhtimissüsteemid, mida tuumaohutuse 
alane riiklik reguleeriv ja 
järelevalveasutus korrapäraselt kontrollib.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.
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Muudatusettepanek 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Inimaspekte käsitletakse kavandatud lisas. Ka ei ole ELil Euratomi lepingu artiklite 31 ja 32 
kohaselt õigust rahastamisküsimusi reguleerida. Samuti ei ühinenud EL tuumaohutuse 
konventsiooni artikliga 11, millega neid aspekte reguleeritakse. Sama väide kehtib 
inimressursside kohta. Peale selle, võttes arvesse 2006. aasta oktoobri üksikasjalikku 
soovitust, ei ole mingit vajadust rahastamisküsimusi täiendavalt reguleerida.

Muudatusettepanek 156
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Inimressursside aspekte on käsitletud soovitustes, mis on toodud ära lisa kohta tehtud 
ettepanekus. Mis puutub EURATOMi asutamislepingu artiklitesse 31 ja 32, siis ei ole ELil 
volitusi kehtestada finantsaspekte puudutavaid eeskirju. Seetõttu ei ole EL kinnitanud selliseid 
aspekte käsitlevat tuumaohutuse konventsiooni artiklit 11. Sama põhjendus kehtib 



AM\771348ET.doc 71/95 PE421.201v01-00

ET

inimressursside kasutamise kohta.

Muudatusettepanek 157
Edit Herczog

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 
vahendeid ja inimressursse. Loaomanik 
esitab pädevale reguleerivale asutusele 
korrapäraselt oma hinnangu sellistes 
tööhõiveküsimustes nagu ohutus, 
tervishoid ja ohutuskultuur, töötajate 
kvalifikatsioon ja väljaõpe, töötajate arv 
ning alltööettevõtjate kasutamine.

Or. en

Selgitus

Üldjuhul loetakse inimtegurit tuumategevuse juures oluliseks riskiks. Loaomaniku selge 
vastutuse korral on võimalik parandada tema ohutuskultuuri seoses inimteguriga.
Korrapärane aruandlus võimaldab tegevust täiustada. Muudatus-ettepanek on kooskõlas 
raportööri muudatusettepanekuga 35 ja täiendab seda.

Muudatusettepanek 158
Vladimír Remek

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 
vahendeid ja inimressursse. Loaomanik 
esitab pädevale reguleerivale asutusele 
korrapäraselt oma hinnangu sellistes 
tööhõiveküsimustes nagu ohutus, 
tervishoid ja ohutuskultuur, töötajate 
kvalifikatsioon ja väljaõpe, töötajate arv 
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ning alltööettevõtjate kasutamine.

Or. en

Selgitus

Üldjuhul loetakse inimtegurit tuumategevuse juures oluliseks riskiks. Loaomaniku selge 
vastutuse korral on võimalik parandada tema ohutuskultuuri seoses inimteguriga.
Korrapärane aruandlus võimaldab tegevust täiustada.

Muudatusettepanek 159
Eugenijus Maldeikis

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 
vahendeid ja inimressursse ning nad 
peavad tagama oma töötajatele kogu 
vajaliku kvalifikatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asjaomased reguleerivad asutused 
esitavad iga kolme aasta järel komisjonile 
ja Euroopa tööturu osapooltele 
tuumaohutust ja ohutuskultuuri käsitleva 
aruande. Komisjon võib Euroopa tööturu 
osapooltega konsulteerides teha 
ettepanekuid suurema tuumaohutuse 
tagamiseks, sealhulgas tervise kaitseks 
kõige kõrgemal ELis võimalikul tasemel.
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Or. en

Selgitus

Ohutuse põhialustes, millele EÜ viitab ja mis võidakse raportööri muudatusettepanekuga 43 
vastu võtta, ei öelda, kuidas parandada kogemusi tuumaohutuse valdkonnas, eriti tervishoiu 
ja ohutuse alal. Liikmesriigid, reguleerijad, EÜ, ettevõtjad ja töötajate esindajad saavad kõik 
kasu korrapärasest teabe- ja kogemuste vahetusest, mis võimaldab tegevust täiustada ja 
saavutada ELile vääriline ohutuskultuuri tase. Asjaomased tööturu osapooled on needsamad, 
kes osalevad sektoritevahelises ja elektrisektori sotsiaaldialoogis.

Muudatusettepanek 161
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad reguleerivad asutused 
esitavad iga kolme aasta järel komisjonile 
ja Euroopa tööturu osapooltele 
tuumaohutust ja ohutuskultuuri käsitleva 
aruande. Komisjon võib Euroopa tööturu 
osapooltega konsulteerides teha 
ettepanekuid suurema tuumaohutuse 
tagamiseks, sealhulgas tervise kaitseks 
kõige kõrgemal ELis võimalikul tasemel.

Or. en

Selgitus

Ohutuse põhialustes, millele EÜ viitab ja mis võidakse raportööri muudatusettepanekuga 43 
vastu võtta, ei öelda, kuidas parandada tuumaohutuse alaseid kogemusi, eriti tervishoiu ja 
ohutuse alal. Liikmesriigid, reguleerijad, EÜ, ettevõtjad ja töötajate esindajad saavad kõik 
kasu korrapärasest teabe- ja kogemuste vahetusest, mis võimaldab tegevust täiustada ja 
saavutada ELile vääriline ohutuskultuuri tase. Asjaomased tööturu osapooled on needsamad, 
kes osalevad sektoritevahelises ja elektrisektori sotsiaaldialoogis.
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Muudatusettepanek 162
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Loaomanikud täidavad kõiki muid 
siseriiklikes õigusaktides ette nähtud 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeriv asutus teostab kogu 
tuumaseadme eluea, kaasa arvatud 
dekomisjoneerimine, jooksul tuumaohutuse 
hindamist, uuringuid ning võtab 
kontrollimis- ja vajaduse korral 
jõustamismeetmeid.

1. Tuumaohutuse alane riiklik reguleeriv
ja järelevalveasutus teostab kogu 
tuumaseadme eluea, kaasa arvatud 
dekomisjoneerimine, jooksul tuumaohutuse 
hindamist, uuringuid ning võtab 
kontrollimis- ja vajaduse korral 
jõustamismeetmeid.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 164
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeriv asutus teostab kogu 1. Reguleeriv asutus teostab kogu 
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tuumaseadme eluea, kaasa arvatud 
dekomisjoneerimine, jooksul tuumaohutuse 
hindamist, uuringuid ning võtab 
kontrollimis- ja vajaduse korral 
jõustamismeetmeid.

tuumaseadme eluea, kaasa arvatud 
dekomisjoneerimine, jooksul tuumaohutuse 
hindamist, uuringuid ja regulaarset 
järelevalvet ning võtab kontrollimis- ja 
vajaduse korral jõustamismeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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. Kui tuumaseadmega seoses on tõsiselt 
või korduvalt rikutud ohutuseeskirju, peab 
reguleeriv asutus avaldama loaomanikule 
tulemuslikku survet, et tagada 
tuumarajatise viimine vastavusse 
nõutavate standarditega. 

Or. pl

Selgitus

Ei ole võimalik tühistada kasutatud kütuse säilitamise rajatise, tuumakütuse valmistamise 
tehase, rikastuskäitise, ümbertöötlemiskäitise või isegi reaktori (mitte tuumajaama) 
tegevusluba ka pärast nende sulgemist (mitte tegevuse peatamist). Kasutatud kütuse 
säilitamise rajatised, tuumakütuse valmistamise tehased, rikastuskäitised, 
ümbertöötlemiskäitised ja nendega seotud reaktorid on tuumaseadmed, mille üle peab olema 
järelevalve ja mille ohutus peab olema täielikult tagatud.

Muudatusettepanek 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on õigus 
käitamisluba ära võtta, kui tuumaseadmega 

2. Tuumaohutuse alasel riiklikul
reguleerival ja järelevalveasutusel on 
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seoses on tõsiselt või korduvalt rikutud 
ohutuseeskirju.

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

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerival asutusel on õigus anda 
korraldus iga tuumaseadme käitamise 
peatamiseks, kui tema arvates ei ole ohutus 
täielikult tagatud.

3. Reguleerival asutusel on õigus anda 
korraldus iga tuumareaktori, kriitilisest 
massist väiksema massiga või kriitilise 
massiga moodulite sulgemiseks, kui tema 
arvates ei ole ohutus täielikult tagatud.

Or. pl

Selgitus

Õigusakti kohaldamisalasse jäävad kõik tuumaseadmed, sealhulgas tuumareaktorid, 
uurimisreaktorid ja kriitilise massiga moodulid. Kui tuumaseadmega seoses on ohutuseeskirju 
rikutud, tuleb kõnealused seadmed sulgeda. Samas see ainult vähendab ohtu ning nad peavad 
ühtlasi olema järelevalve all.

Muudatusettepanek 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerival asutusel on õigus anda 
korraldus iga tuumaseadme käitamise 

3. Tuumaohutuse alasel riiklikul
reguleerival ja järelevalveasutusel on 
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peatamiseks, kui tema arvates ei ole ohutus 
täielikult tagatud.

õigus anda korraldus iga tuumaseadme 
käitamise peatamiseks, kui tema arvates ei 
ole ohutus täielikult tagatud.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt määratleda üksainus asutus, et tagada järjepidevus ja kindlustada tema rolli.

Muudatusettepanek 169
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Rahalised vahendid

1. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et kõigi 
tuumarajatiste ohutuse toetamiseks on 
rajatise tööea jooksul ja pärast seda 
olemas piisavad rahalised vahendid.
2. Liikmesriigid tagavad õigeaegselt ja 
ettenähtud ajavahemikuks selliste 
rahaliste vahendite olemasolu, mis 
katavad iga tuumarajatise 
dekomisjoneerimise ja jäätmekäitluse 
kulud. Need vahendid peavad vastama 
direktiivi lisas ja kõigis asjaomastes 
ühenduse õigusaktides ette nähtud 
miinimumkriteeriumitele. Lisaks peab 
komisjon tegema kuue kuu jooksul 
ettepaneku võtta EÜ asutamislepingu 
alusel vastu õigusakt, millega tagatakse 
vahendite olemasolu tulevasteks 
dekomisjoneerimisteks ning välditakse 
ausa konkurentsi takistamist 
energiaturul. Liikmesriigid peavad 
tulevase dekomisjoneerimise või 
jäätmekäitluse rahastamiseks sisse 
seadma eraldi raamatupidamisarvestuse. 
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Nimetatud vahendeid peab kord aastas 
revideerima ja auditeerima sõltumatu 
organ, näiteks reguleerija või 
reguleerivad asutused, et veenduda, et 
nimetatud tulevasteks tegevusteks kogutud 
tulusid ja neilt saadud intresse 
kasutatakse üksnes neil eesmärkidel, s.o 
dekomisjoneerimis- või 
jäätmekäitlustegevuseks, ja neid ei 
kasutata otseselt ega kaudselt turul 
toimuvate tegevuste rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Parlament täheldas juba elektrituru direktiivi esimesel lugemisel 2002. aasta märtsis, et 
dekomisjoneerimis- ja jäätmekäitlusfondide haldamine mõjutab elektrituru toimimist, kuna 
rajatistel, mis saavad turul varade omandamiseks kasutada dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlusfondide vahendeid, võivad tekkida rahalised eelised. Järelikult tuleb sellise 
turumoonutuse kõrvaldamiseks koostada EÜ asutamislepingu alusel selgemad suunised ja 
nende täitmise kord.

Muudatusettepanek 170
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Oma riigis tuumarajatiste ohutuse 
tagamiseks piisavate inimressursside 
loomiseks pakuvad liikmesriigid niihästi 
üksikult kui ka ühiselt riikidevahelise 
koostöö raames asjakohaseid õppimise 
ning koolituse võimalusi.

Or. en

Selgitus

EÜ ettepanek näib hõlmavat vaid praeguste töötajate harimist ja koolitamist ning selles ei 
arvestata tulevaste põlvkondade ekspertide vajadust, et toetada liikmesriikide tuumaohutust.
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Muudatusettepanek 171
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid pakuvad niihästi üksikult kui 
ka ühiselt kohustusliku riikidevahelise 
koostöö raames asjakohaseid tuumaohutuse 
alaseid õppimise ning pideva teoreetilise ja 
praktilise koolituse võimalusi, sealhulgas 
vahetusprogramme.

Or. fr

Selgitus

Riikidevaheline koostöö on oluline ajatundlikkuse järjepideva taseme tagamiseks, eelkõige 
tuumaohutuse valdkonnas. Süstemaatiliste vahetusprogrammidega alustamine on hea vahend 
praktilise asjatundlikkuse tagamiseks ning heade tavade vahetamiseks.

Muudatusettepanek 172
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE421.201v01-00 80/95 AM\771348ET.doc

ET

Muudatusettepanek 173
Rebecca Harms

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.

Or. en

Selgitus

Tuumarajatiste kõrgeima ohutustaseme saavutamiseks püütakse käesoleva direktiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel võetakse vastu ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kahe aasta jooksul pärast selle jõustumist.

Muudatusettepanek 174
Vladimir Urutchev

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 

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande 
käesoleva direktiivi rakendamisest 
üheaegselt aruannetega, mille nad 
esitavad vastavalt tuumaohutuse 
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järel. Esimese aruande alusel esitab 
komisjon nõukogule aruande 
edasiliikumisest käesoleva direktiivi 
rakendamisel, lisades sellele vajaduse 
korral ettepanekud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

konventsioonile. Nende aruannete alusel 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja
nõukogule aruande edasiliikumisest
käesoleva direktiivi rakendamisel, lisades 
sellele vajaduse korral ettepanekud 
õigusaktide vastuvõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Hannes Swoboda

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

Or. de

Muudatusettepanek 176
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Läbivaatamine (ohutusnormide 

kehtestamine)
Kahe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest esitab komisjon 
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artikli 11 alusel esitatud liikmesriikide 
esimese aruande põhjal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku
kohustuslike ohutusnormide 
kehtestamiseks.
Nimetatud kohustuslikud ohutusnormid 
põhinevad ohutustasanditel, mille on välja 
töötanud Lääne-Euroopa 
tuumaküsimuste reguleerijate ühendus 
(WENRA) tihedas koostöös tuumaohutuse 
ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühmaga, 
ning neid täiendatakse kogu ELi 
hõlmavate kontrollimehhanismide 
loomisega. Sellised nõuded ja 
mehhanismid tagavad ohutuse kõrge 
taseme kooskõlas uusimate tehnoloogiliste 
uuendustega.

Or. en

Selgitus

Kehtiva rahvusvahelise konventsiooni jaoks küsitava väärtusega jõustamis-mehhanismi 
kehtestamise asemel tuleb direktiiviga kehtestada ühiste ohutusnormide kasutuselevõtu ja 
tulemusliku jõustamise mehhanism, mille kohaselt nõutakse kõigis ELis tegutsevates 
tuumarajatistes tipptasemel või parima võimaliku tehnoloogia, käitamisviisi ja 
reguleerimiskorra kasutamist, mida nõuti ka 1998. aasta novembris justiits- ja siseküsimuste 
nõukogus ning PARCOMi soovituses 91/4 radioaktiivsete heitmete kohta vastavalt Kirde-
Atlandi merekeskkonna kaitse (OSPAR) konventsioonile.

Muudatusettepanek 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa
OHUTUSEESMÄRK

Keskne ohutuseesmärk on töötajate ja 
üldsuse kaitse tuumarajatistest lähtuda 
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võiva ioniseeriva kiirguse kahjuliku mõju 
eest.
1. Töötajate ja üldsuse kaitse tagamiseks 
tuleb tuumarajatisi käitades täita kõige 
rangemaid ohutusnorme, mida on 
majanduslikke ja sotsiaalseid tegureid 
arvestades võimalik mõistlikul viisil 
saavutada.
Lisaks Euratomi põhinormidega (direktiiv 
96/29/Euratom) kehtestatud 
tervisekaitsemeetmetele tuleb võtta 
järgmised meetmed:
– piirata sündmuste tõenäosust, mille 
tagajärjel võib kaduda kontroll 
reaktorituuma, ahelreaktsiooni või 
radioaktiivse kiirguse allika üle, ning
– selliste sündmuste toimumise korral 
leevendada nende tagajärgi.
2. Keskset ohutuseesmärki peetakse 
silmas kõigis tuumarajatistes ja rajatiste 
eluea kõigil etappidel.
OHUTUSPÕHIMÕTTED
Esimene põhimõte: vastutus ohutuse eest
Kõik liikmesriigid tagavad, et esmane 
vastutus tuumarajatise ohutuse eest lasub 
vastava loa omanikul, ning võtavad 
vajalikud meetmed tagamaks, et kõik 
loaomanikud täidaksid oma kohustusi.
1.1. Kõik liikmesriigid tagavad, et 
loaomanik on täitnud õigusnorme, 
millega reguleeritakse:
– vajalike oskuste omandamist ja 
säilitamist;
– piisava teabe ja koolituse andmist;
– korra ja menetluste kehtestamist 
ohutuse tagamiseks igasugustes 
tingimustes;
– tuumarajatiste konstruktsiooni 
nõuetelevastavuse ja kvaliteedi piisavuse 
kontrollimist;
– kogu kasutatava, toodetava või 
ladustatava radioaktiivse aine ohutu 
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kontrollimise tagamist;
– kõigi tekkivate radioaktiivsete jäätmete 
ohutu kontrollimise tagamist,
et seeläbi täita kohustust tagada 
tuumarajatise ohutus.
Nimetatud kohustusi tuleb täita kooskõlas 
kohaldatavate ohutuseesmärkide ja -
nõuetega, mille on kehtestanud või heaks 
kiitnud reguleeriv asutus, ning nende 
täitmine tuleb tagada haldussüsteemi 
rakendamise kaudu.
Teine põhimõte: juhtimine ja haldamine 
ohutuse nimel
Tõhus juhtimine ja haldamine ohutuse 
nimel tuleb sisse viia ja toimivana hoida 
kõigis tuumaohutusega seotud 
organisatsioonides.
2.1 Juhtimist seoses ohutusküsimustega 
tuleb demonstreerida organisatsiooni 
kõige kõrgematel tasanditel. Tuleb 
juurutada ja säilitada tulemuslik 
haldussüsteem, mis integreerib kõik 
halduselemendid, nii et ohutusnõuded 
kehtestatakse ja neid kohaldatakse 
sidusalt teiste nõuetega, muu hulgas 
inimtegevust, kvaliteeti ja turvalisust 
käsitlevate nõuetega, ning nii et teised 
nõuded või nõudmised ohutust ei 
vähendaks.
Haldussüsteem peab tagama ka 
ohutuskultuuri edendamise, ohutuse 
regulaarse hindamise ning kogemustest 
saadud teadmiste rakendamise.
2.2 Haldussüsteemi tuleb integreerida 
ohutuskultuur, mis juhib kõigi asjaomaste 
organisatsioonide ja isikute suhtumist 
ohutusse ja sellega seotud käitumist. 
Ohutuskultuur hõlmab:
– kõigi tasandite juhtide, halduspersonali 
ja töötajate individuaalset ja kollektiivset 
pühendumist ohutusele;
– organisatsioonide ja isikute vastutust 
ohutuse eest igal tasandil;
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– ohutusküsimustes uurivat ja õppivat 
suhtumist soodustavaid ning rahulolu 
hajutavaid meetmeid.
2.3 Haldussüsteem tunnistab kõigil 
tasanditel üksikisikute arvukaid 
vastasmõjusid tehnoloogia ja 
organisatsioonidega. Oluliste 
inimtekkeliste, ohutus- ja 
organisatsiooniliste vigade vältimiseks 
tuleb arvestada inimteguriga ning toetada 
tulemuslikkust ja häid tavasid.
Kolmas põhimõte: ohutuse hindamine
Enne tuumarajatise ehitamist ja 
käikuandmist, samuti selle eluea jooksul 
viiakse läbi põhjalikke ja süstemaatilisi 
ohutuse hindamisi. Kasutatakse 
ohutusastmeid, mille juures võetakse 
arvesse tuumarajatisest tuleneda võivate 
ohtude suurust.
3.1 Reguleeriv asutus nõuab kõigi 
tuumarajatiste tuumaohutuse astmelist 
hindamist. Selline ohutuse hindamine 
hõlmab rajatise tavapärase töö ja selle 
mõjude, võimalike vigade 
avaldumisviiside ja nende tagajärgede 
süsteemset analüüsi. Hindamine hõlmab 
ohu kontrolli all hoidmiseks vajalike 
ohutusmeetmete ning projektipõhiste ja 
ehituslike ohutusaspektide hindamist 
näitamaks, et need täidavad nõutud 
ohutusfunktsiooni. Seal, kus ohutuse 
säilitamiseks tuleb võtta käitajapoolseid 
või kontrollmeetmeid, viiakse läbi esialgne 
ohutuse hindamine, mis peab näitama, et 
tehtud ettevalmistused on soliidsed ja 
usaldusväärsed. Liikmesriik annab 
tuumarajatisele kasutusloa alles seejärel, 
kui reguleerivale asutusele on veenvalt 
näidatud, et loa taotleja kavandatud 
ohutusmeetmed on piisavad.
3.2 Ettenähtud ohutuse hindamise 
protsessi korratakse vajaduse korral 
tervikuna või osaliselt hiljem käitamise 
käigus, et võtta arvesse muutunud 
asjaolusid (nt uute normide kohaldamine 
või teaduse ja tehnika areng), 
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käitamiskogemusi, tehtud muudatusi ja 
vananemise mõju. Rajatise pikaajalise 
käitamise korral vaadatakse hindamised 
läbi ja neid korratakse vastavalt 
vajadusele. Rajatise töö jätkamine sõltub 
sellistest korduvhindamistest, mis peavad 
näitama, et ohutusmeetmed on endiselt 
piisavad.
3.3 Nõuetekohase ohutuse hindamise 
käigus selgitatakse välja ohuolukorra 
põhjustajad (sündmused, mis võivad viia 
ohutingimuste kujunemiseni) ja 
analüüsitakse neid, ning võetakse 
meetmed õnnetuste ärahoidmiseks. 
3.4 Ohutuse täiendavaks kindlustamiseks 
kehtestatakse nii oma kui ka teiste 
rajatiste käitamiskogemuste (sealhulgas 
ohuolukorra tekitajad/põhjustajad, 
„õnnelikud õnnetused”, õnnetused ja 
loata tegutsemine) tagasiside ja 
analüüsimise protsessid, et kogemustest 
õppida, neid jagada ja vastavalt tegutseda.
Neljas põhimõte: ohutuse optimeerimine
Liikmesriigid tagavad tuumarajatiste 
optimeerimise, et saavutada kõrgeim 
ohutustase praktiliselt mõistliku 
tegevusega, mis ei piira asjatult rajatiste 
käitamist.
4.1 Ohutuse optimeerimiseks tuleb teha 
otsuseid erinevate tegurite suhtelise 
tähtsuse kohta, sh:
– ettenähtavate sündmuste toimumise 
tõenäosus ja tagajärjed;
– saadavate kiiritusannuste suurus ja 
jagunemine;
– kiiritusohust tulenevad majandusliku, 
sotsiaalsed ja keskkonnategurid.
Ohutuse optimeerimine tähendab ka 
heade tavade ja terve mõistuse kasutamist, 
niivõrd kui see on igapäevategevuses 
praktiline.
Viies põhimõte: vältimine ja 
leevendamine
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Liikmesriik teeb kõik praktilised 
pingutused oma tuumarajatistes tuuma-
õnnetuste ja -intsidentide ärahoidmiseks 
ja nende mõju leevendamiseks.
5.1 Kõik liikmesriigid tagavad, et loa 
valdajad võtavad tarvitusele kõik 
praktilised abinõud selleks, et:
– hoida ära ebanormaalseid tingimusi või 
intsidente, mille tulemusel võib olukord 
kontrolli alt väljuda;
– hoida ära selliste tekkinud 
ebanormaalsete tingimuste või toimunud 
intsidendi eskaleerumist; ning
– leevendada kõiki toimunud õnnetuse 
kahjulikke tagajärgi,
rakendades selleks “sügavuti minevat 
kaitset”.
5.2 Sügavuti mineva kaitse kontseptsiooni 
rakendamine peab tagama, et ükski 
tehniline, inimlik ega organisatsiooniline 
viga ei too kaasa kahjulikke tagajärgi 
ning et olulisi kahjulikke tagajärgi 
põhjustada võivate veakombinatsioonide 
tõenäosus on väga väike.
5.3 Sügavuti minevat kaitset rakendatakse 
mitme järjestikuse ja sõltumatu 
kaitsetasandi kaudu, mis peaksid kõik 
üles ütlema, enne kui saab ilmneda 
kahjulik mõju inimestele või keskkonnale. 
Sügavuti mineva kaitse tasandid on 
näiteks:
– sobiva asukoha valimine;
– tuumarajatise sobiv konstruktsioon, 
mille koostiselemendid on:
projekteerimis- ja ehitustööde kvaliteet;
detailide ja seadmete töökindlus;
kontrolli-, piiramis- ja kaitsesüsteemid 
ning järelevalvevõimalused;
–sobiv organisatsioon järgmiste 
elementidega:
tulemuslik juhtimissüsteem ja 
ohutuskultuurile pühendunud juhtkond;
põhjalikud tegevusmenetlused ja -tavad;
põhjalikud õnnetuste ohjamise 
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menetlused;
valmisolek hädaolukordadeks.
Kuues põhimõte: Valmisolek 
hädaolukorraks ja hädaolukorras 
tegutsemine
Vastavalt direktiivile 96/29/Euratom 
tagavad liikmesriigid ettevalmistuste 
tegemise, et olla tuumarajatistes toimuda 
võivateks õnnetusteks ette valmistatud ja 
valmis õnnetuste korral tegutsema.

Or. en

Selgitus

IAEA ohutuse põhialustes ja tuumaohutuse konventsioonis (CNS) käsitletakse kavandatud 
direktiiviga võrreldes teistsuguseid tegevusi ja rajatisi. Lisas esitatakse IAEA ja CNSi 
asjakohased põhimõtted, mida käsitletakse käesolevas ettepanekus ja mis on kohaldatud ELi 
tingimustele. Kohandatud IAEA ohutuse põhialuste ja CNSi järgimisel tuleb teises 
muudatusettepanekus esitatud artikli 6 lõike 1 selgitus siduda lisaga.

Muudatusettepanek 178
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa
OHUTUSEESMÄRK

Keskne ohutuseesmärk on töötajate ja 
üldsuse kaitse tuumarajatistest lähtuda 
võiva ioniseeriva kiirguse kahjuliku mõju 
eest.
1. Töötajate ja üldsuse kaitse tagamiseks 
tuleb tuumarajatisi käitades täita kõige 
rangemaid ohutusnorme, mida on 
majanduslikke ja sotsiaalseid tegureid 
arvestades võimalik mõistlikul viisil 
saavutada.
Lisaks direktiiviga 96/29/Euratom 
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kehtestatud Euratomi põhinormides ette 
nähtud inimeste kaitsele tuleb võtta 
järgmised meetmed:
– piirata sündmuste tõenäosust, mille 
tagajärjel võib kaduda kontroll 
reaktorituuma, ahelreaktsiooni või 
radioaktiivse kiirguse allika üle, ning
– selliste sündmuste toimumise korral 
leevendada nende tagajärgi.
2. Keskset ohutuseesmärki peetakse 
silmas kõigis tuumarajatistes ja rajatiste 
eluea kõigil etappidel.
OHUTUSPÕHIMÕTTED
1. põhimõte: vastutus ohutuse eest
Kõik liikmesriigid tagavad, et esmane 
vastutus tuumarajatise ohutuse eest lasub 
vastava loa omanikul, ning võtavad 
vajalikud meetmed tagamaks, et kõik 
loaomanikud täidaksid oma kohustusi.
1.1. Kõik liikmesriigid tagavad, et 
loaomanik on täitnud õigusnorme, 
millega reguleeritakse:
– vajalike oskuste omandamist ja 
säilitamist;
– piisava teabe ja koolituse andmist;
– korra ja menetluste kehtestamist 
ohutuse tagamiseks igasugustes 
tingimustes;
– tuumarajatiste konstruktsiooni ja 
kvaliteedi nõuetelevastavuse 
kontrollimist;
– kogu kasutatava, toodetava või 
ladustatava radioaktiivse aine ohutu 
kontrollimise tagamist;
– kõigi tekkivate radioaktiivsete jäätmete 
ohutu kontrolli tagamist,
et seeläbi täita kohustust tagada 
tuumarajatise ohutus.
Nimetatud kohustusi tuleb täita kooskõlas 
kohaldatavate ohutuseesmärkide ja -
nõuetega, mille on kehtestanud või heaks 
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kiitnud reguleeriv asutus, ning nende 
täitmine tuleb tagada haldussüsteemi 
rakendamise kaudu.
2. põhimõte: juhtimine ja haldamine 
ohutuse nimel
Tulemuslik juhtimine ja haldamine 
ohutuse nimel tuleb sisse viia ja toimivana 
hoida kõigis tuumaohutusega seotud 
organisatsioonides.
2.1 Juhtimist seoses ohutusküsimustega 
tuleb demonstreerida organisatsiooni 
kõige kõrgematel tasanditel. Tuleb 
juurutada ja säilitada tulemuslik 
haldussüsteem, mis peab integreerima 
kõik halduselemendid, nii et 
ohutusnõuded kehtestatakse ja neid 
kohaldatakse sidusalt teiste nõuetega, 
muu hulgas inimtegevust, kvaliteeti ja 
turvalisust käsitlevate nõuetega, ning nii 
et teised nõuded või nõudmised ohutust ei 
vähendaks.
Haldussüsteem peab tagama ka 
ohutuskultuuri edendamise, ohutuse 
regulaarse hindamise ning saadud 
kogemuste rakendamise.
2.2 Haldussüsteemi tuleb integreerida 
ohutuskultuur, mis juhib kõigi asjaomaste 
organisatsioonide ja isikute suhtumist 
ohutusse ja sellega seotud käitumist. 
Ohutuskultuur hõlmab:
– kõigi tasandite juhtide, halduspersonali 
ja töötajate individuaalset ja kollektiivset 
pühendumist ohutusele;
– organisatsioonide ja üksikisikute 
vastutust ohutuse eest igal tasandil;
– ohutusküsimustes uurivat ja õppivat 
suhtumist soodustavaid ning rahulolu 
hajutavaid meetmeid.
2.3 Haldussüsteem tunnistab kõigil 
tasanditel üksikisikute arvukaid 
vastasmõjusid tehnoloogia ja 
organisatsioonidega. Oluliste 
inimtekkeliste ja organisatsiooniliste 
ohutust puudutavate vigade vältimiseks 
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tuleb arvestada inimteguriga ning toetada 
tulemuslikkust ja häid tavasid.
3. põhimõte: ohutuse hindamine
Enne tuumarajatise ehitamist ja 
käikuandmist, samuti kogu selle eluea 
jooksul viiakse läbi põhjalikke ja 
süstemaatilisi ohutuse hindamisi. 
Kasutatakse ohutusastmeid, mille juures 
võetakse arvesse tuumarajatisest tuleneda 
võivate ohtude suurust.
3.1 Reguleeriv asutus nõuab kõigi 
tuumarajatiste tuumaohutuse astmelist 
hindamist. Selline ohutuse hindamine 
hõlmab rajatise tavapärase töö ja selle 
mõjude, võimalike vigade 
avaldumisviiside ja nende tagajärgede 
süsteemset analüüsi. Hindamine hõlmab 
ohu kontrolli all hoidmiseks vajalike 
ohutusmeetmete ning projektipõhiste ja 
ehituslike ohutusaspektide hindamist 
näitamaks, et need täidavad nõutud 
ohutusfunktsiooni. Seal, kus ohutuse 
säilitamiseks tuleb võtta käitajapoolseid 
või kontrollmeetmeid, viiakse läbi esialgne 
ohutuse hindamine, mis peab näitama, et 
tehtud ettevalmistused on soliidsed ja 
usaldusväärsed. Liikmesriik annab 
tuumarajatisele kasutusloa alles seejärel, 
kui reguleerivale asutusele on veenvalt 
näidatud, et loa taotleja kavandatud 
ohutusmeetmed on piisavad.
3.2 Ettenähtud ohutuse hindamise 
protsessi korratakse vajaduse korral 
tervikuna või osaliselt hiljem käitamise 
käigus, et võtta arvesse muutunud 
asjaolusid (nt uute normide kohaldamine 
või teaduse ja tehnika areng), 
käitamiskogemusi, tehtud muudatusi ja 
vananemise mõju. Rajatise pikaajalise 
käitamise korral vaadatakse hindamised 
läbi ja neid korratakse vastavalt 
vajadusele. Rajatise töö jätkamine sõltub 
sellistest korduvhindamistest, mis peavad 
näitama, et ohutusmeetmed on endiselt 
piisavad.
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3.3 Nõuetekohase ohutuse hindamise 
käigus selgitatakse välja ohuolukorra 
põhjustajad (sündmused, mis võivad viia 
õnnetust põhjustavate tingimuste 
kujunemiseni) ja analüüsitakse neid, ning 
võetakse meetmed õnnetuste 
ärahoidmiseks. 
3.4 Ohutuse täiendavaks kindlustamiseks 
kehtestatakse nii oma kui ka teiste 
rajatiste käitamiskogemuste (sealhulgas 
ohuolukorra tekitajad/põhjustajad, 
„õnnelikud õnnetused”, õnnetused ja 
loata tegutsemine) tagasiside ja 
analüüsimise protsessid, et kogemustest 
õppida, neid jagada ja vastavalt tegutseda.
4. põhimõte: ohutuse optimeerimine
Liikmesriigid tagavad tuumarajatiste 
optimeerimise, et saavutada kõrgeim 
ohutustase praktiliselt mõistliku 
tegevusega, mis ei piira asjatult rajatiste 
käitamist.
4.1 Ohutuse optimeerimiseks tuleb teha 
otsuseid erinevate tegurite suhtelise 
tähtsuse kohta, mille näiteks on:
– ettenähtavate sündmuste toimumise 
tõenäosus ja tagajärjed;
– saadavate kiiritusannuste suurus ja 
jagunemine;
– kiiritusohust tulenevad majandusliku, 
sotsiaalsed ja keskkonnategurid.
Ohutuse optimeerimine tähendab ka 
heade tavade ja terve mõistuse kasutamist, 
niivõrd kui see on igapäevategevuses 
praktiline.
5. põhimõte: vältimine ja leevendamine
Liikmesriigid tagavad, et tehakse kõik 
praktilised pingutused nende 
tuumarajatistes tuumaõnnetuste ja -
intsidentide ärahoidmiseks ja nende mõju 
leevendamiseks.
5.1 Kõik liikmesriigid tagavad, et loa 
valdajad võtavad tarvitusele kõik 
praktilised abinõud, selleks et:
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– hoida ära ebanormaalseid tingimusi või 
intsidente, mille tulemusel võib olukord 
kontrolli alt väljuda;
– hoida ära selliste tekkinud 
ebanormaalsete tingimuste või toimunud 
intsidentide eskaleerumist; ning
– leevendada kõiki toimunud õnnetuse 
kahjulikke tagajärgi,
rakendades selleks “sügavuti minevat 
kaitset”.
5.2 Sügavuti mineva kaitse kontseptsiooni 
rakendamine peab tagama, et ükski 
tehniline, inimlik ega organisatsiooniline 
viga ei too kaasa kahjulikke tagajärgi 
ning et olulisi kahjulikke tagajärgi 
põhjustada võivate veakombinatsioonide 
tõenäosus on väga väike.
5.3 Sügavuti minevat kaitset rakendatakse 
mitme järjestikuse ja sõltumatu 
kaitsetasandi kaudu, mis peaksid kõik 
üles ütlema, enne kui saab ilmneda 
kahjulik mõju inimestele või keskkonnale. 
Sügavuti mineva kaitse tasandid on 
näiteks:
– sobiva asukoha valimine;
– tuumarajatise sobiv konstruktsioon, 
mille koostiselemendid on:
projekteerimis- ja ehitustööde kvaliteet;
detailide ja seadmete töökindlus;
kontrolli-, piiramis- ja kaitsesüsteemid 
ning järelevalvevõimalused;
–sobiv organisatsioon järgmiste 
elementidega:
tulemuslik juhtimissüsteem ja tugevalt 
ohutuskultuurile pühendunud juhtkond;
põhjalikud tegevusmenetlused ja -tavad;
põhjalikud õnnetuste ohjamise 
menetlused;
valmisolek hädaolukordadeks.
6. põhimõte: valmisolek hädaolukorraks 
ja hädaolukorras tegutsemine
Vastavalt direktiivile 96/29/Euratom 
tagavad liikmesriigid ettevalmistuste 
tegemise, et olla hädaolukordadeks ette 
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valmistatud ja olla valmis õnnetuste 
korral tegutsema.

Or. xm

Selgitus

IAEA ja tuumaohutuse konventsiooni peamised ohutuspõhimõtted hõlmavad ka erinevaid 
tegevusi ja seadmeid, mida direktiivi ettepanekus ei käsitleta. Lisas loetletakse need IAEA ja 
tuumaohutuse konventsiooni põhimõtted, mis on käesoleva direktiivi seisukohalt asjakohased 
ja mis tuleb ühenduse raamistikku kaasata. IAEA ja tuumaohutuse konventsiooni peamiste 
ohutuspõhimõtete kohaldamise põhimõtete järgimiseks tuleb lisa suhtes kohaldada artikli 6 
lõike 1 selgitust, nagu on nimetatud ühes teises muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 179
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa
DEKOMISJONEERIMISFONDID

Käesoleva direktiivi artiklis 8 a nimetatud 
dekomisjoneerimisfondide suhtes 
kohaldatakse järgmisi 
miinimumkriteeriumeid:
1. Fondid moodustatakse tuumarajatiste 
käitajate käitamise kestel tehtud 
sissemaksetest, et koguda rajatise lõpliku 
sulgemise ajaks piisavalt vahendeid kõigi 
punktis 2 määratletud dekomisjoneerimise 
ja jäätmekäitluse kulude katteks.
2. Sissemaksed fondi sõltuvad rajatise 
prognoositud tööeast ning valitud 
dekomisjoneerimise ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise strateegiast, nii et 
need kataksid eelkõige rajatise 
dekomisjoneerimise kulud; rajatise 
dekomisjoneerimisel tekkivate 
radioaktiivsete ja tavajäätmete pikaajalise 
ohutu käitlemise kulud; ning need kulud 
tuumajõujaamade kasutatud tuumkütuse 
ja ümbertöötlemisjääkide käitlemiseks, 
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mida tegevuskulud täielikult ei kata.
3. Fondide varasid hallatakse nii, et 
dekomisjoneerimise ja jäätmekäitluse 
kohutuste täitmiseks ja punktis 2 
nimetatud kulude tegemiseks ettenähtud 
ajaks oleks tagatud nende likviidsus.
4. Fondide varasid tuleb kasutada üksnes 
punktis 2 nimetatud kulude katteks 
vastavalt dekomisjoneerimise strateegiale, 
ning neid ei tohi kasutada muul 
eesmärgil. Selleks registreeritakse 
dekomisjoneerimisfondid korrakohaselt 
rajatise käitajast eraldatud juriidilise 
isikuna.
5. Kui tuumarajatise tegevus lõpetatakse 
enne käesoleva direktiivi artiklis 14 
nimetatud õigusaktide, reguleerivate ja 
rakendusmääruste vastuvõtmist või 
[määrata ajavahemik] jooksul pärast 
nende jõustumist, võib kasutada muid 
vahendeid peale käesolevas direktiivis 
nõutud dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlusfondide moodustamise.
6. Liikmesriigid määravad enne käesoleva 
direktiivi rakendamiseks võetud meetmete 
jõustumist käitaja poolt juba kogutud 
dekomisjoneerimiseks ja jäätmekäitluseks 
vajalike rahaliste vahendite ülekandmise 
viisi. Need ülekanded peavad toimuma 
hiljemalt kolme aasta jooksul pärast 
artiklis 12 määratud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Parlament täheldas juba elektrituru direktiivi esimesel lugemisel 2002. aasta märtsis, et 
dekomisjoneerimis- ja jäätmekäitlusfondide haldamine mõjutab elektrituru toimimist, kuna 
rajatistel, mis saavad turul varade omandamiseks kasutada dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlusfondide vahendeid, võivad tekkida rahalised eelised. Järelikult tuleb sellise 
turumoonutuse kõrvaldamiseks koostada EÜ asutamislepingu alusel selgemad suunised ja 
nende täitmise kord.
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