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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta vastu võtta nõukogu direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse 
tuumaohutuse raamistik 
(KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0790);

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artikleid 31 ja 32, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0026/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euratomi asutamislepingu 
artikli 119 teist lõiku;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahvusvahelise Aatomienergia 
Agentuuri (IAEA) ohutuse põhialused ja
nõuded moodustavad tavade raamistiku, 
millele peaksid tuginema liikmesriikides 

(10) Rahvusvahelise Aatomienergia 
Agentuuri (IAEA) ohutuse põhialused,
nõuded ja suunised moodustavad
eeskirjade kogumi ja tavade raamistiku, 
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esitatavad ohutusnõuded. Liikmesriigid on 
andnud olulise panuse osutatud põhialuste
ja nõuete täiustamisse.

millele peaksid tuginema liikmesriikides 
esitatavad ohutusnõuded. Liikmesriigid on 
andnud olulise panuse osutatud põhialuste,
nõuete ja suuniste täiustamisse. Eeskirjad 
peaksid peegeldama ohutusnõuete 
rahvusvahelist head tava ja olema seetõttu 
hea alus ühenduse õigusaktidele. Neid ei 
saa kehtestada ühenduse õiguses üksnes 
käesolevas direktiivis sisalduva viitega 
IAEA ohutuse standarditele (IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Seepärast tuleks käesolevale direktiivile 
lisada ohutuse aluspõhimõtteid sisaldav 
lisa.

Or. en

Selgitus

Kuna IAEA ohutuse aluspõhimõtted on lihtsalt soovitused, mis ei ole siduvad, ei saa neid 
kehtestada ühenduse õiguses üksnes käesolevas direktiivis sisalduva viitega IAEA ohutuse 
standarditele. Direktiivile tuleks lisada ohutuse aluspõhimõtteid sisaldav lisa. See 
lähenemisviis annab selge eelise ühenduse tasandi reguleerimise suurema kindluse näol ning 
õigusliku aluse nende põhimõtete rakendamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks, et tagada juurdepääs 
teabele, üldsuse osalemine ja läbipaistvus, 
peaksid liikmesriigid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et rakendada 
kohustused, mis sisalduvad 
rahvusvahelistes konventsioonides, mis 
sätestavad vajalikud nõuded riiklikul, 
rahvusvahelisel või piiriülesel tasandil, nt 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsioonis (Århusi 
konventsioon, 25. juuni 1998)1.
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---------------------------------------------------------------
1 ELT L 124, 17.5.2005, lk 1; ELT L 164, 
16.6.2006, lk 17 ja määrus (EÜ) 1367/2006, ELT 
L 264, 25.9.2006, lk 13.

Or. en

Selgitus

Seotud praeguse ettepaneku artiklis 5 sisalduvate läbipaistvuse sätetega.

Muudatusettepanek 3

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 tõhusa reguleerimise
tagamiseks peaksid liikmesriigid 
moodustama reguleerivad asutused 
sõltumatuna huvidest, mis võiksid 
põhjendamatult mõjutada tuumaohutuse 
küsimustes tehtavaid otsuseid.
Reguleerivale asutusele tuleks anda 
pädevus ja vahendid, mis on vajalikud 
tema ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 20 artikli 4 lõike 1 kohta, mis käsitleb reguleeriva asutuse 
sõltumatust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete ohutuse
eest vastutav reguleeriv asutus peaks 
peamiselt tegema koostööd tuumaohutuse 

(19) Liikmesriigis tuumaseadmete
järelevalve eest vastutav reguleeriv asutus 
peaks peamiselt tegema koostööd



PE418.351v01-00 8/37 PR\764148ET.doc

ET

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,

tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemelise Euroopa töörühma kaudu. 
Kõrgetasemeline töörühm on välja 
töötanud tuumaohutuse reguleerimise 
kümme põhimõtet, mis on käesoleva 
direktiivi seisukohast olulised. 
Tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise 
kõrgetasemeline Euroopa töörühm peaks 
aitama pidevalt täiustada ühenduse 
tuumaohutuse raamistikku,

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 
ühenduse tuumaohutuse raamistik, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada riikide reguleerivate asutuste 
osa.

Or. en

Selgitus

On asjakohasem esitada esimeses artiklis selgelt direktiivi eesmärk, milleks on luua Euroopa 
Liidu tuumaohutuse õigusraamistik.

Muudatusettepanek 6

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 

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

Or. en

Selgitus

Kuna direktiivi eesmärk on luua ühine raamistik, mille jaoks sisalduvad lisas IAEA ohutuse 
põhimõtted, on põhjust rõhutada, et liikmesriigid peavad hakkama direktiivis sätestatut 
kohaldama.

Muudatusettepanek 7

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 
ja radioaktiivsete jäätmete säilitamiseks, 
rikastuskäitis või ümbertöötlemiskäitis;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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, keda liikmesriik on 
volitanud juhtima reguleerimisprotsessi, 
muu hulgas lubade andmist, ning seeläbi 
reguleerima tuumaohutust, 
kiirgusohutust, radioaktiivsete jäätmete 
ohutust ja transpordiohutust;



PE418.351v01-00 10/37 PR\764148ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Reguleerivale asutusele, mis vastutab tuumaseadmete ohutuse reguleerimise ja kontrollimise 
eest, tuleks määrata selged kohustused. See protsess eristub loasüsteemidest kui sellistest, mis 
kuuluvad pädevate riiklike või- valitsusasutuste vastutusalasse.

Muudatusettepanek 9

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
valitsus või valitsuse kinnitatud riiklik
asutus on andnud taotlejale, et määrata talle 
vastutus tuumaseadme asukoha 
planeerimise, tuumaseadme 
projekteerimise, ehitamise, 
kasutuselevõtmise, käitamise või 
dekomisjoneerimise eest;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 2 punkti 8 käsitleva muudatusettepaneku 8 selgitust.

Muudatusettepanek 10

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
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Selgitus

Seoses artikli 6 lõikega 2 on vaja määrata, millal saab kehtestada uued nõuded, eriti 
projekteerimise ohutuse osas. Käitamisluba antakse reguleerimisprotsessi lõpus, kui ehitus on 
lõppenud ja ohutustoimiku läbivaatamist ei saa enam hästi teostada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutus tuumaseadmete ohutuse eest ja 
tuumaseadmete ohutust käsitlev raamistik

Tuumaseadmete ohutust käsitlev
õigusraamistik

Or. en

Selgitus

Muudetud artikkel 3 on koostatud ettepaneku artiklite 3, 4, 8 ja 10 põhjal ning see käsitleb 
liikmesriikide kohustust võtta vastu õiguslik ja reguleeriv raamistik, mis tagab 
tuumaseadmete reguleerimise ja järelevalve. See sisaldab järgmist: i) asjakohane reguleeriv 
raamistik, mis eelkõige sätestab riiklikud ohutusnõuded, loasüsteemi ja regulatiivse 
järelevalve, samuti liikmesriikide õiguse kehtestada rangemad ohutusmeetmed; ii) ohutuse 
prioriteetsus; iii) reguleeriva raamistiku ja reguleeriva asutuse kontroll teiste riikide 
ekspertide poolt. 

Muudatusettepanek 12

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.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 33 sätteid artikli 7 lõike 1 (uus) kohta.

Muudatusettepanek 13

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.

1. 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, mis hõlmab 
lubade peatamist, muutmist ja tühistamist, 
sealhulgas vajalikke jõustamismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 3 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 11 selgitust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad sätted, mis 
võimaldavad võtta ära tuumaseadme 
käitamisloa, kui on esinenud loa 
tingimuste tõsiseid rikkumisi.
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Or. en

(Uus muudatusettepanek põhineb osaliselt artikli 8 lõikel 2)

Selgitus

Vt artikli 3 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 11 selgitust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad, et kõik otseselt 
tuumaseadmetega seotud tegevuses 
osalevad organisatsioonid kehtestavad 
põhimõtted, milles võetakse piisavalt 
arvesse tuumaohutust.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 3 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 11 selgitust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 
kord kümne aasta jooksul vaadatakse 
reguleeriv asutus ja riigi 
reguleerimissüsteem üle teiste riikide 
ekspertide poolt eesmärgiga pidevalt 
täiustada reguleerimise infrastruktuuri.
Liikmesriik teavitab teiste riikide 
ekspertide kontrolli tulemustest komisjoni.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek põhineb osaliselt artikli 4 lõikel 5)

Selgitus

Teiste riikide ekspertide kontroll võimaldab liikmesriikidel ja nende reguleerivatel asutustel 
vahetada reguleerimise valdkonna häid tavasid ning jõuda ühisele arusaamisele 
rahvusvahelistest ja EÜ nõuetest. See aitaks kaasa ohutusnõuete ühtlustamisele EÜ tasandil 
ning tuumaohutuse jätkuvale suurendamisele ühenduses. Seepärast tuleks komisjoni kontrolli 
tulemustest teavitada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Liikmesriigid võivad sätestada 
rangemaid ohutusmeetmeid kui on 
esitatud käesolevas direktiivis.

Or. en

(Uus muudatusettepanek põhineb täielikult artiklil 10)

Selgitus

Vt artikli 3 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 11 selgitust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivad asutused Reguleerivate asutuste määramine ja 
kohustused

Or. en

Selgitus

Ümberkorraldatud artikkel 4 on pühendatud reguleerivale asutusele, tema ülesannetele, 
vahenditele ja pädevusele. Eelkõige tuleks selgelt tugevdada ja edasi arendada reguleeriva 
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asutuse sõltumatust valitsusest ja tuumatööstusest.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid määravad riikliku 
reguleeriva asutuse, mis vastutab 
tuumaseadmete ohutuse reguleerimise, 
järelevalve ja hindamise eest.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 18 selgitust.

Muudatusettepanek 20

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, et reguleeriv 
asutus on oma reguleerimisülesandeid 
täites sõltumatu kõikidest 
organisatsioonidest, kelle ülesanne on 
edendada tuumaenergiat, käitada 
tuumaseadmeid või põhjendada nendest 
saadavaid sotsiaalseid hüvesid, samuti 
muust põhjendamatust mõjust, mis võib
mõjutada otsuseid ohutuse küsimustes. 
Selleks peavad liikmesriigid tagama, 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 
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riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult 
isikult.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 18 selgitust.

Muudatusettepanek 21

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. Liikmesriigid tagavad, et reguleerival 
asutusel on piisavad volitused, pädevus 
ning rahalised vahendid ja inimressursid 
temale pandud vastutuse kandmiseks ja 
tema kohustuste täitmiseks. Reguleeriv 
asutus jälgib ja reguleerib tuumaseadmete 
ohutust ning tagab kehtivate ohutusnõuete
ja loatingimuste täitmise.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 18 selgitust.

Muudatusettepanek 22

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 

välja jäetud
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dekomisjoneerimisel.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 2 punkti 8 käsitleva muudatusettepaneku 8 selgitust ning artikli 4 lõiget 3 a (uus) 
käsitleva muudatusettepaneku 23 sätteid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et reguleeriv 
asutus teostab kogu tuumaseadme eluea, 
kaasa arvatud dekomisjoneerimise jooksul 
tuumaohutuse hindamist, uuringuid ja 
kontrolli ning võtab vajaduse korral 
jõustamismeetmeid.

Or. en

(Uus muudatusettepanek põhineb osaliselt artikli 8 lõikel 1)

Selgitus

Vt artikli 4 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 18 selgitust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et reguleerival 
asutusel on õigus anda korraldus iga 
tuumaseadme käitamise peatamiseks, kui 
ohutus ei ole tagatud.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek põhineb osaliselt artikli 8 lõikel 3)

Selgitus

Vt artikli 4 pealkirja käsitleva muudatusettepaneku 18 selgitust.

Muudatusettepanek 25

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

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 35 sätteid artikli 7 lõike 3 kohta.

Muudatusettepanek 26

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

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 16 sätteid artikli 3 lõike 2 c (uus) kohta, mis käsitleb liikmesriikide 
kehtestatud õigusraamistikku.
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Muudatusettepanek 27

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

Or. en

Muudatusettepanek 28

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 kohaldavad 
tuumaseadmete asukoha valiku, 
projekteerimise, ehitamise, käitamise ja 
dekomisjoneerimise suhtes lisas sätestatud 
IAEA ohutuse põhialuseid (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Nad kohaldavad
kohustusi ja nõudeid, mis on esitatud 
tuumaohutuse konventsioonis1.
________________________________________________________________

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

Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 10. Direktiivis sisalduv viide mittesiduvale aktile ei muuda seda siduvaks. Et 
muuta ohutuse põhialused siduvaks, tuleb selle tingimused esitada osana siduvast aktist. 
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Ohutuse põhialuseid sisaldav lisa võimaldab: i) vastavust Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisele praktilisele juhendile, mis on mõeldud isikutele, kes ühenduse 
institutsioonides tegelevad õigusaktide koostamisega; ii) tagada õiguskindluse „staatilise” 
viitega IAEA põhimõtetele.

Muudatusettepanek 29

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 lõike 1 esimest lõiku käsitleva muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 30

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

2. Liikmesriigid püüavad arendada uute 
tuumaenergia reaktorite ehituslubade jaoks
välja täiendavaid ohutusnõudeid, lähtudes
olemasolevate reaktorite 
käitamiskogemuse pidevast 
suurenemisest, tegutsevate tuumajaamade 
ohutusanalüüsidest saadud teabest, 
uusimast metoodikast ja tehnoloogiast
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tehes tihedat koostööd tuumaohutuse ja 
tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemelise 
Euroopa töörühmaga.

ning ohutusuuringute tulemustest.

Or. en

Selgitus

Koos tehnoloogia ja ohutusstandardite arenguga tuleb jätkuvalt suurendada ka 
tuumaseadmete ohutusnõudeid. Tuumaseadmete ohutuse tase peab alati olema parim, et 
saavutada alati suurim võimalik ohutus. Uute tuumareaktoritega seotud viidet WENRA 
väljatöötatud ohutuse võrdlustasemetele ei saa seada direktiivi keskmesse, sest tulevaste 
reaktorite ühised ohutuse võrdlustasemed ei ole veel lõplikud. EÜ ei saa sundida liikmesriike 
neid rakendama.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loaomanike kohustused Loaomanike vastutus

Or. en

Selgitus

Ümbersõnastatud ja ümberkorraldatud artikkel on pühendatud loaomanike vastutusele. 
Liikmesriigid tagavad, et põhivastutus tuumarajatise ohutuse eest lasub loaomanikul, ning 
astub kõik vajalikud sammud, et loaomanik oma kohustusi täidaks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid tagavad, et põhivastutus 
tuumaseadme ohutuse eest tuumaseadme 
kogu eluea jooksul lasub loaomanikul. 
Loaomanik ei saa vastutust kellelegi edasi 
anda.
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Or. en

(Uus muudatusettepanek põhineb osaliselt artikli 3 lõigetel 1 ja 2)

Muudatusettepanek 33

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. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et loaomanikud 
kehtestavad ja rakendavad 
juhtimissüsteemid, mida reguleeriv asutus 
korrapäraselt kontrollib.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loaomanikel peab oma kohustuste 
täitmiseks olema piisav hulk rahalisi 

3. Liikmesriigid tagavad, et loaomanikud 
eraldavad oma kohustuste täitmiseks
piisava hulga rahalisi vahendeid ja 
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vahendeid ja inimressursse. inimressursse. Loaomanike personal peab 
olema piisava kvalifikatsiooniga kõikides 
tuumaohutuse seisukohast olulistes 
tegevustes.

Or. en

Muudatusettepanek 36

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 23 sätteid artikli 4 lõike 3 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 37

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 14 sätteid artikli 3 lõike 2 a (uus) kohta.
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Muudatusettepanek 38

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 24 sätteid artikli 4 lõike 3 b (uus) kohta.

Muudatusettepanek 39

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 tagavad, et asjakohased
õppimise ning teoreetilise ja praktilise
alus- ja jätkukoolituse võimalused on 
olemas riiklikul tasandil liikmesriigi poolt 
ja vajaduse korral ka riikidevahelise 
koostöö raames.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada rangemaid 
ohutusmeetmeid kui on esitatud 

välja jäetud
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käesolevas direktiivis.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 3 lõiget 2 d (uus) käsitleva muudatusettepaneku 17 sätteid liikmesriikide 
kehtestatava õigusraamistiku kohta, sh liikmesriikide õigust kehtestada rangemad nõuded.

Muudatusettepanek 41

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 annavad komisjonile aru
käesoleva direktiivi rakendamise kohta 
samal ajal ja sama tihti, nagu nad 
koostavad oma riiklikud aruanded 
tuumaohutuse konventsiooni 
läbivaatamiskohtumiste raames. Selle
aruande alusel esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
edasiliikumisest käesoleva direktiivi 
rakendamisel, lisades sellele vajaduse 
korral ettepanekud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

i) On vaja tagada hea koordineerimine liikmesriikide tuumaohutuse konventsiooni vastavate 
sätete alusel koostatavate aruannetega.
ii) Järelevalve, aruandlus ja läbipaistvus on käesoleva direktiivi rakendamiseks 
võtmetähtsusega. See on hädavajalik, et tagada EP kaasamine Euratomi asutamislepingu III 
peatükiga reguleeritud küsimustes ning eelkõige võimaldada EP põhjalikku teavitamist.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa
OHUTUSE PÕHIMÕTTED1

1. põhimõte. Vastutus ohutuse eest –
liikmesriigid tagavad, et põhivastutus 
tuumaseadme ohutuse eest lasub 
loaomanikul.
Iga liikmesriik tagab, et loaomanik on 
võtnud meetmed: 
– vajaliku pädevuse loomiseks ja 
säilitamiseks;
– piisava koolituse ja teabe andmiseks;
– menetluste ja korra loomiseks, et tagada 
ohutus kõikides tingimustes;
– seadmete ja tegevuse ning nende juurde 
kuuluva varustuse nõuetekohase 
kavandamise ja piisava kvaliteedi 
kontrollimiseks;
– kogu kasutatava, toodetava, ladustatava 
või transporditava radioaktiivse materjali 
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ohutuse kontrolli tagamiseks;
– kõikide tekkivate radioaktiivsete 
jäätmete ohutuse kontrolli tagamiseks.
Neid kohustusi tuleb täita kooskõlas 
kohaldatavate ohutuseesmärkide ja -
nõuetega, mille on kehtestanud või heaks 
kiitnud reguleeriv asutus, ning nende 
täitmine tuleb tagada haldussüsteemi 
rakendamise kaudu.
Kuna radioaktiivsete jäätmete käitlemine 
võib kesta mitu inimpõlve, tuleb arvesse 
võtta loaomaniku (ja reguleerija) 
kohustuste täitmist seoses praeguse ja 
tõenäolise tulevase tegevusega. Tuleb 
sätestada ka kohustuste jätkuvus ja 
rahastamisnõuete täitmine pikas 
perspektiivis.
[2. põhimõte] 
3. põhimõte. Juhtimine ja haldus ohutuse 
huvides – tuumaohutusega seotud 
organisatsioonides ja rajatistes tuleb luua 
ja säilitada tõhus juhtimine ja haldus 
ohutuse huvides.
Ohutusküsimustes peab juhtimine 
toimuma organisatsiooni kõige 
kõrgematel tasemetel. Ohutus tuleb 
saavutada ja seda säilitada tõhusa 
haldussüsteemi abil. See süsteem peab 
integreerima kõik halduselemendid, et 
ohutusnõuded kehtestataks ja neid 
kohaldataks sidusalt teiste nõuetega, muu 
hulgas inimtegevust, kvaliteeti ja 
turvalisust käsitlevate nõuetega, ning et 
teised nõuded ohutust ei vähendaks. 
Haldussüsteem peab samuti tagama 
ohutuskultuuri edendamise, ohutuse 
regulaarse hindamise ning kogemustest 
saadud teadmiste rakendamise.
Haldussüsteemi tuleb integreerida 
ohutuskultuur, mis juhib kõikide 
asjaomaste organisatsioonide ja isikute 
suhtumist ohutusse ja sellega seotud 
käitumist. 
Ohutuskultuur hõlmab:
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– individuaalset ja kollektiivset 
pühendumist ohutusele juhtimise, halduse 
ja töötajate igal tasandil;
– organisatsioonide ja isikute vastutust 
ohutuse eest igal tasandil;
– meetmeid, mis soodustavad uurivat ja 
õppivat suhtumist ega soodusta rahulolu 
seoses ohutusega.
Haldussüsteemi oluline osa on 
teadvustada kõikidel tasanditel isikute 
kõikvõimalikke kokkupuuteid tehnoloogia 
ja organisatsioonidega.  Inimlike ja 
organisatsiooniliste vigade vältimiseks 
tuleb arvestada inimfaktoriga ning 
toetada head tööd ja häid tavasid.
Reguleeriv asutus nõuab kõikide 
tuumaseadmete tuumaohutuse hindamist 
astmelise lähenemisviisi alusel.
Ohutuse hindamine hõlmab normaalse 
tegevuse ja selle mõjude, võimalike vigade 
põhjuste ja nende tagajärgede süsteemset 
analüüsi. Ohutushinnangud hõlmavad 
riski kontrollimiseks vajalikke 
ohutusmeetmeid ning projekti ja 
ehitusega seotud ohutusaspekte 
hinnatakse näitamaks, et nad täidavad 
neilt nõutavat ohutusfunktsiooni. Kui 
ohutuse säilitamiseks on vaja 
kontrollimeetmeid või käitajate tegevust, 
siis tuleb läbi viia esialgne ohutuse 
hindamine näitamaks, et korraldus on 
kindel ja usaldusväärne. Seadme võib 
ehitada ja kasutusele võtta ja tegevust 
võib alustada üksnes siis, kui on 
reguleerivat asutust rahuldaval viisil 
tõestatud, et kavandatavad 
ohutusmeetmed on piisavad.
Seadmete ja tegevuse ohutuse hindamise 
protsessi korratakse vastavalt vajadusele 
tervikuna või osaliselt hiljem käitamise 
käigus, et võtta arvesse muutunud 
asjaolusid (nt uute standardite 
kohaldamine või teaduse ja tehnika 
areng), käitamiskogemust, muudatusi ja 
vananemise mõju. Pika ajavahemiku 
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jooksul jätkuva tegevuse puhul 
vaadatakse hindamised läbi ja neid 
korratakse vastavalt vajadusele. Sellise 
tegevuse jätkamine sõltub sellest, kas 
kordushindamisel tõestatakse reguleerivat 
asutust rahuldaval viisil, et 
ohutusmeetmed on jätkuvalt piisavad.
[4. põhimõte]
5. põhimõte. Kaitse optimeerimine –
liikmesriigid tagavad, et kaitse on 
optimaalne pakkuma suurimat 
võimalikku ohutust.
Ohutusmeetmeid, mida kohaldatakse 
seadmete ja tegevuse suhtes, millega 
kaasneb kiirgusrisk, loetakse 
optimaalseks, kui nad pakuvad seadme 
kogu eluea või tegevuse kogu kestuse 
jooksul kõrgeimat võimalikku ohutuse 
taset, piiramata põhjendamatult selle 
kasutamist. 
Et teha kindlaks, kas kiirgusrisk on 
võimalikult väike, tuleb kõiki selliseid 
riske nii tavaolukorras kui ka ebatavalises 
või õnnetuse olukorras eelnevalt hinnata 
(kasutades astmelist lähenemisviisi) ning 
seadme kogu eluea või tegevuse kogu 
kestuse jooksul perioodiliselt uuesti 
hinnata.
Kui seotud tegevuste või nendega 
seonduvate riskide vahel on vastastikune 
sõltuvus (nt seadme eluea või tegevuse eri 
etapid, ohud erinevatele rühmadele või eri 
sammud radioaktiivsete jäätmete 
käitlemises), tuleb ka seda arvesse võtta. 
Arvesse tuleb võtta ka teadmiste 
võimalikku ebakindlust.
Kaitse optimeerimiseks tuleb teha otsuseid 
eri faktorite suhtelise tähtsuse kohta, sh:
– inimeste hulk (töötajad ja üldsus), kes 
võivad kiirgusega kokku puutuda;
– sellise kokkupuute tõenäosus;
– kiirgusdooside tugevus ja jaotumine;
– prognoositavate sündmustega seotud 
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kiirgusrisk;
– majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnategurid.
Kaitse optimeerimine tähendab ka heade 
tavade ja terve mõistuse kasutamist 
kiirgusriski vältimiseks, nii palju nagu see 
igapäevases tegevuses praktiline on.
Loaomaniku poolt ohutusele eraldatud 
vahendid ning eeskirjade ja nende 
kohaldamise ulatus ja rangus peavad 
olema vastavuses kiirgusriski suuruse ja 
kontrollitavusega.
Regulatiivset kontrolli ei pruugi vaja olla, 
kui kiirgusriski suurus seda ei nõua.
6. põhimõte. Üksikisikutele avalduva ohu 
piiramine – liikmesriigid tagavad, et 
kiirgusriski kontrollimeetmed tagavad, et 
ühelegi isikule ei avaldu vastuvõetamatut 
ohtu.
Kaitse põhjendamine ja optimeerimine 
iseenesest ei taga, et ühelegi isikule ei 
avaldu vastuvõetamatut ohtu. Seetõttu 
tuleb doose ja kiirgusriski kontrollida 
kindlaksmääratud piirides.
Ja vastupidi – kuna doosi- ja riskilimiidid 
kujutavad endast vastuvõetavuse 
seaduslikku ülempiiri, ei taga nad 
iseenesest parimat võimalikku kaitset 
antud olukorras ning seetõttu tuleb neid 
täiendada kaitse optimeerimisega. 
Seepärast on soovitava ohutustaseme 
saavutamiseks vaja nii kaitse 
optimeerimist kui ka dooside ja isikutele 
avalduvate ohtude piiramist.
7. põhimõte. Praeguse ja tulevaste 
põlvkondade kaitse – inimesi ja 
keskkonda tuleb nii praegu kui ka 
tulevikus kiirgusriski eest kaitsta.
Kiirgusrisk võib ületada riigipiire ja 
säilida pika ajavahemiku jooksul. 
Kiirgusriski kontrollimeetmete piisavuse 
hindamisel tuleb arvesse võtta praeguse 
tegevuse võimalikke tagajärgi nüüd ja 
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tulevikus, eelkõige järgmist:
– ohutusstandardid ei kehti mitte ainult 
kohaliku elanikkonna suhtes, vaid ka 
seadmetest ja tegevusest kaugel asuvate 
kogukondade suhtes;
– kui mõjud võivad kesta mitu inimpõlve, 
tuleb järeltulevaid põlvkondi piisavalt 
kaitsta, ilma et neil oleks vaja võtta olulisi 
kaitsemeetmeid.
Kui kiirgusega kokkupuutumise mõju 
inimtervisele on suhteliselt hästi teada, 
ehkki ka selles on küsitavusi, siis kiirguse 
mõju keskkonnale ei ole nii põhjalikult 
uuritud. Praegune kiirguskaitse süsteem 
annab inimkeskkonna ökosüsteemidele 
üldiselt asjakohase kaitse kiirgusega 
kokkupuutumise kahjulike mõjude eest. 
Keskkonnakaitsemeetmete üldine eesmärk 
on olnud kaitsta ökosüsteeme kokkupuute 
eest kiirgusega, millel oleks kahjulik mõju 
liikide populatsioonidele (mitte 
üksikorganismidele).
Radioaktiivseid jäätmeid tuleb käidelda 
sellisel viisil, et vältida põhjendamatu 
koormuse asetamist tulevastele 
põlvkondadele. See tähendab, et jäätmeid 
tekitavad põlvkonnad peavad leidma ja 
kohaldama ohutud, teostatavad ja 
vastuvõetavad lahendused nende 
pikaajaliseks käitlemiseks. Radioaktiivsete 
jäätmete tekitamine tuleb hoida 
minimaalsel võimalikul tasemel, 
kasutades sobivad 
projekteerimismeetmeid ja menetlusi, 
nagu materjali ringlussevõtt ja 
taaskasutamine.
8. põhimõte. Õnnetuste ärahoidmine –
liikmesriigid tagavad, et tehakse kõik 
praktilised jõupingutused tuuma- ja 
kiirgusõnnetuste ärahoidmiseks ja 
leevendamiseks.
Seadmete ja tegevuse kõige kahjulikumad 
tagajärjed on tekkinud kontrolli 
kaotamise tõttu tuumareaktori südamiku 
üle, ahelreaktsiooni tõttu ning 
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radioaktiivse või muu kiirgusallika tõttu. 
Tagamaks, et kahjulike tagajärgedega 
õnnetuse tõenäosus on äärmiselt väike, 
tuleb võtta meetmeid:
– vältida vigade ja ebanormaalsete 
tingimuste esinemist (sh turvanõuete 
rikkumist), mis võiksid kontrolli 
kaotamiseni viia;
– vältida selliste vigade või 
ebanormaalsete tingimuste eskaleerumist, 
kui neid peaks esinema;
– vältida radioaktiivse või muu 
kiirgusallika kaotamist või selle üle 
kontrolli kaotamist.
Õnnetuste ärahoidmise ja tagajärgede 
leevendamise peamine vahend on 
„sügavuti minev kaitse”. Sügavuti 
minevat kaitset rakendatakse peamiselt 
mitme järjestikuse ja sõltumatu tasandi 
kaitse kaudu, mis peaksid ebaõnnestuma, 
enne kui inimestele või keskkonnale saab 
kahjulikku mõju avalduda. Kui ühe 
tasandi kaitse või tõke ei toimi, on olemas 
järgmine tasand või tõke. Nõuetekohase 
rakendamise korral tagab sügavuti minev 
kaitse, et ükski tehniline, inimlik ega 
organisatsiooniline viga ei too kaasa 
kahjulikke tagajärgi ning olulisi 
kahjulikke tagajärgi kaasa tuua võivate 
vigade kombinatsioonid on väga 
ebatõenäolised. Sügavuti mineva kaitse 
oluline element on eri kaitsetasandite 
sõltumatu tõhusus.
Sügavuti mineva kaitse annab järgmiste 
meetmete sobiv kombinatsioon:
– tugevalt ohutusele suunatud tõhus 
haldussüsteem ja tugev ohutuskultuur;
– sobiv asukohavalik, hea projekt ja 
ehituslikud omadused, mis annavad 
ohutuse varu, mitmekesisuse ja 
ülekülluse, kasutades eelkõige:
a) väga kvaliteetset ja usaldusväärset 
projekti, tehnoloogiat ja materjale;
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b) kontrolli-, piiramis- ja kaitsesüsteeme 
ning järelevalvevõimalusi;
c) immanentsete ja ehitustehniliste 
ohutusaspektide sobivat kombinatsiooni.
– terviklikud käitamismenetlused ja -
praktika, samuti õnnetusjuhtumite 
ohjamise kord.
Õnnetusjuhtumite ohjamise kord tuleb 
välja arendada eelnevalt ning see peab 
andma vahendid kontrolli taastamiseks 
tuumareaktori südamiku üle, 
ahelreaktsiooni üle või muu kiirgusallika 
üle kontrolli kaotamise korral, samuti 
kahjulike tagajärgede leevendamiseks.
[9. põhimõte]
[10. põhimõte]
------------------------------------------------------------------------------

1Lisa tekst sarnaneb IAEA ohutuse põhialustega 
(Fundamental Safety Principles - Safety 
Fundamentals No. SF-1, IAEA, 2006). Kui mõni 
ohutuse põhialuste punkt ei ole käesoleva 
direktiivi seisukohast oluline, on selle number 
sulgudes.

Or. en

Selgitus

Lisa tekst sarnaneb IAEA ohutuse põhialustega (Fundamental Safety Principles - Safety 
Fundamentals No. SF-1, IAEA, 2006), mis on vormiliselt ümbersõnastatud, et kohandada 
selle sätteid liikmesriikide kohustustega. Lisaks on säilitatud ainult need IAEA põhimõtted, 
mis sisaldavad uusi sätteid, s.t sellised, millele ei ole vastet tuumaohutuse konventsioonis, 
direktiivis endas või EÜ õiguses (nt direktiivis 96/29, millega sätestatakse eespool nimetatud 
põhilised ohutusnormid).
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SELETUSKIRI

Komisjoni direktiivi ettepaneku eesmärk on taaskäivitada ELi ühise tuumaohutuse raamistiku 
loomise protsess, mis algatati 2003. aastal.

Eesmärk on saavutada ELi tuumaohutuse raamistik, mis tugineb mitmele tegevuseesmärgile, 
nimelt suurendada liikmesriikides seadusandjate osa, suurendada nende sõltumatust ning 
tagada tuumaseadmete ohutuse puhul kõrge läbipaistvuse tase. Kõnealune ettepanek hõlmab 
olemasolevate rahvusvaheliste instrumentide, nagu tuumaohutuse konventsiooni ning 
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tehtud ohutusalase töö peamisi põhimõtteid.

Raportöör tervitab kõnealust ettepanekut, mis aitab edendada Euroopa praegust õiguslikku 
raamistikku, et nii suurendada tuumaalase tegevuse läbipaistvust ja tagada selle parem haldus.
Euroopa Parlament on pidevalt juhtinud tähelepanu1 tungivale vajadusele koostada ühenduse 
tasandil kõikehõlmav õigusakt ning võtta konkreetseid meetmeid tuumaohutuse, 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja tuumajaamade dekomisjoneerimise valdkonnas. See on 
iseäranis oluline, võttes arvesse tuumaenergia tähtsust – seda toodetakse 15 liikmesriigis 27st 
ning see rahuldab ligikaudu ühe kolmandiku ELi energiavajadusest. Tuumaenergia muutub 
tõenäoliselt veel olulisemaks, pidades silmas nii tuumaenergia teatavat taassündi – praegu on 
neljas liikmesriigis käimas kuue uue reaktori ehitamine – ja elektrijaamade kasutusaja 
pikendamist kui ka asjaolu, et see on ELi sõltumatu energiapoliitika ning 
kliimamuutustevastases võitluses CO2 heite vähendamise eesmärkide saavutamise 
võtmetegureid.
Seega toonitab raportöör, et ehkki tuumaenergia kaasamise otsuse – lisada tuumaenergia 
muude kasutatavate energiaallikate hulka – peavad tegema liikmesriigid, on Euroopa Liidu 
ülesanne tagada, et sellise energiaallika arendamisel peetakse Euratomi asutamislepingu 
kaudu kinni piiravatest eeskirjadest ja reguleerivast raamistikust. Nüüd on kindlaks tehtud, et 
Euratomi asutamislepingu artiklite 31 ja 32 kohaselt on komisjonil tuumaohutuse valdkonnas 
vaieldamatu pädevus, et kehtestada ühtsed ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise 
kaitsmiseks ning tagada nende kohaldamine, nagu kinnitatakse Euroopa Kohtu otsusega 
kohtuasjas C-29/99 komisjon versus nõukogu2.

Lisaks sellele soodustab komisjoni lähenemisviis tuumaohutuse ühtlustatud standardeid 
käsitlevate õigusaktide ja nendest tulenevate õigusaktide väljatöötamist ning need õigusaktid 
moodustaksid raamistiku liikmesriikide tuumaohutust käsitlevatele siseriiklikele eeskirjadele.
Oluline on see samuti seoses Euratomi tuumaohutust käsitlevatele koostöölepingute, 
tuumamaterjalide kontrolli ning kolmandate riikide abistamisega, et tagada kõigi tuumaalaste 
tegevuste elluviimine vastavalt kõrgeimatele ohutusstandarditele. Seega suurendab käesolev 
ettepanek Euratomi tuumaohutuse valdkonda tehtava panuse rahvusvahelist usaldusväärsust.

                                               
1 Maldeikise raport hinnangu kohta Euratomile – 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (A6-0129/2007, 
2.4.2007); Reuli raport traditsiooniliste energiaallikate ja energiatehnoloogia kohta (A6-0348/2007, 
24.10.2007).

2 Kohtuasi C-29/99: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 2002, lk I-11221.
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RAPORTÖÖRI SOOVITUSED

I. Poliitilised valikuvõimalused
Komisjoni poliitiline valikuvõimalus seisneb EÜ õigusakti koostamises ning selle kohaselt 
luuakse ühine raamistik, mis tugineb olemasolevatele, IAEA poolt väljatöötatud 
rahvusvahelistele nõuetele, mida on täiendatud uute reaktorite puhul kohaldatavate 
lisanõuetega, selleks et saavutada ühenduses tuumaohutus, seda säilitada ja pidevalt edendada.
Raamistikuga kehtestatakse nii tuumaohutuse põhimõtted kui ka nõuded liikmesriikidele võtta 
vastu õiguslik ja regulatiivne raamistik, millega tagatakse tuumaseadmete ohutuse 
reguleerimine ja järelevalve, ja seda peamiselt siseriiklike ohutusnõuete, tuumaseadmete 
litsentsimise süsteemi, sõltumatu reguleeriva asutuse, järelevalvesüsteemi, tuumaseadmete 
hindamise ja kontrollimise abil.

i) Raportöör toetab üldiselt kõnealust valikuvõimalust: ta austab täielikult subsidiaarsuse 
põhimõtet valdkonnas, milles jagatakse pädevusi liikmesriikidega. Lisaks sellele tagab see
piisava paindlikkuse direktiivi kohaldamisel, kindlustades ohutuspõhimõtete (millele 
direktiivis osutatakse) ühise kindlaksmääramise ning pannes liikmesriikidele vajalike 
meetmete vastuvõtmise kohustuse, jättes samas ka vabaduse võtta vastu rangemad eeskirjad. 
Nimetatud lähenemisviis on kooskõlas tuumaseadmete ohutust käsitlevate riikliku vastutuse 
põhimõtetega, sealjuures lasub esmavastutus ohutuse eest loaomanikul riigi reguleeriva 
asutuse kontrolli all.

Seda silmas pidades teeb raportöör ettepaneku parandada veidi õigusakti ettepaneku projekti 
struktuuri muutmise teel, kajastades nii paremini normide ja kohustuste hierarhiat riikliku
regulatiivse raamistiku, sõltumatu reguleeriva asutuse rolli, vastuvõtmise põhimõtete ja 
nõuete ning loaomaniku vastutuse määratlemise vahel.

ii) Raportöör on veendunud, et samal ajal tagab raamdirektiiv ohutusnõuete tegeliku 
ühtlustamise: ettepaneku kohaselt tuleb liikmesriikidel järgida IAEA põhimõtteid ning kinni 
pidada IAEA egiidi all sõlmitud tuumaohutuse konventsiooni nõuetest. See näitab, et 
komisjon tunnistab, et vajalikud eeskirjad on juba rahvusvahelisel tasandil olemas ning need 
on hästi välja töötatud. Nad moodustavad hea aluse ühenduse õigusaktile, mille eesmärk on 
seega tagada nende tegelik ja ühtlane kohaldamine liikmesriikide poolt. 
Raportöör jagab samuti seisukohta, et IAEA standardid, meetodid ja juhised moodustavad 
rahvusvahelisel tasandil tunnustatud headest tavadest koosneva tugeva raamistiku, millest 
tuleneb enamik siseriiklikest nõuetest. Nende ülevõtmise eesmärk Euroopa Ühenduse 
õigusesse on tagada kohustuste täitmine ELi tasandil ning samuti anda komisjonile vahendid, 
mille abil kontrollida eeskirjadest kinnipidamist ja neid sanktsioneerida ning tagada 
siseriiklike õigusaktide vastavus direktiivi sätetele.

II. Ohutuseeskirjade ühtlustamise protsessi usaldusväärsus 
i) Raportöör on mures reguleeriva asutuse tegeliku sõltumatuse tagamise pärast.
Esitatud direktiivi oluline panus seisneb reguleeriva asutuse rolli tugevdamises siseriiklikes 
õigusaktides. Raportöör on seisukohal, et nimetatud asutuse roll tuleb täpsemalt määratleda 
ning tema sõltumatust suurendada. See tagaks tema legitiimsuse, andes õiguse võtta kõiki 
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vajalikke möödapääsmatuid meetmeid, kaasa arvatud tuumaseadme käitamise peatamine (vt 
ümbersõnastatud artiklit 4). 

ii) Määruse õiguskindlus ELi tasandil.
IAEA põhialused, nõuded ja juhised moodustavad eeskirjade kogumi ja tavade raamistiku, 
millele tuginevad ühenduse õigusaktid ja riiklikud ohutusnõuded. Komisjon on seisukohal, et 
iseäranis olulised on 2006. aastal IAEA avaldatud 10 aluspõhimõtet, mis moodustavad ühtse 
põhimõtete kogumi ja aluse, millele tuginevad liikmesriikidele esitatavad ohutusnõuded. 
Raportöör on aga seisukohal, et olles vaid soovitusliku iseloomuga ja ilma siduva staatuseta, 
ei saa neid ühenduse õigusesse üle võtta pelgalt IAEA ohutussstandarditele käesolevas 
direktiivis viitamise abil. Raportöör teeb seega ettepaneku, et direktiivile tuleb lisada ohutuse 
aluspõhimõtteid hõlmav lisa. Kõnealune lähenemisviis edendaks õigusakti õiguskindlust 
ühenduse tasandil märkimisväärselt ning moodustaks nimetatud põhimõtete kohaldamise 
õigusliku aluse ja muudaks ELi tasandil nende ühtlustamise tõhusaks.
Käsitledes tuumaohutuse konventsioonist tulenevaid kohustusi, tervitab raportöör direktiivis 
tehtud otsest viidet liikmesriikidele kehtestatud kohustustele. 
Tuumaohutust reguleerivatele Lääne-Euroopa asutuste ühendusele (WENRA) ning
tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemelisele Euroopa töörühmale (HLG) 
antud roll, mille eesmärk on ühtlustada ja välja töötada täiendavad ohutusnõuded uutele 
reaktoritele, on ebaselge. Raportöör ei muretse niivõrd nimetatud ad-hoc rühmade staatuse
pärast (tuumaohutust reguleerivatele Lääne-Euroopa asutuste ühendus on tuumavaldkonda 
reguleerivate asutuste mitteametlik ühendus), kuivõrd sellepärast, et tuleviku tehnoloogiate 
ohutustasemed ja -standardid ei ole veel selged. Direktiivis on seega raske ette näha protsessi 
tulemusi ning liikmesriike neid rakendama kohustada. Raportööri arvates tekitab nimetatud 
protsess õigusliku ebakindluse. Subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas julgustab raportöör 
edasipüüdlikke liikmesriike taotlema jätkuvalt ohutusstandardite täiustamist. Kuna arvesse 
võetakse nii häid tavasid ja kogemusi kui ka tehnoloogilisi arenguid ja edusamme, kujutab 
ühtlustamine endast võidujooksu eesmärgi suunas, sest ohutusstandardid muutuvad 
rangemaks ning täiendusi rakendatakse pidevalt. 

III. Läbipaistvus
i) Vaja on tugevdada kehtivat õigusraamistikku, et edendada läbipaistvust ja saavutada 
üldsuse suurem heakskiit.
Raportöör toetab viidet olulistele rahvusvahelistele konventsioonidele. Ka nimetatud 
valdkonnas on tehtud mitmesuguseid ettekirjutusi, et tagada juurdepääs teabele, üldsuse 
osalemine ja läbipaistvus siseriiklikus, rahvusvahelises ja piiriüleses kontekstis, nagu Århusi 
konventsioon ja Espoo konventsioon. Kohustades liikmesriike oma kohustusi täitma, antakse 
komisjonile direktiiviga vahendid, millega kindlustatakse, et liikmesriigid tagavad tõhusalt 
otsustusprotsessi ja ohutusvaldkonna tulemuste kontrollimise läbipaistvuse. 

ii) Raportöör on seisukohal, et järelevalve, aruandlus ja läbipaistvus on raamdirektiivi 
lahutamatud osad.
Raportöör toonitab vajadust tagada Euroopa Parlamendi osalus Euratomi asutamislepingu 
sätetest tulenevates küsimustes ning eelkõige anda Euroopa Parlamendile vahendid, mille abil 
parlament saab pidevalt asjaomast teavet ning ta saab jälgida tuumaohutuse valdkonna 
tegevusi. 
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Komisjon peaks teavitama Euroopa Parlamenti piisavalt korrapärastest direktiivi rakendamist 
käsitlevatest aruannetest, mis esitatakse kooskõlas artikliga 11 ja mille esitamissagedus peaks 
olema kooskõlas tuumaohutuse konventsiooni nõuete ja selle läbivaatamise protsessiga. 
Nii raportid kui ka eksperthinnangud aitavad kindlaks määrata head tavad ja edendada 
pidevalt ühenduse tuumaohutust. Euroopa Parlament peab nimetatud protsessis osalema.

Kõigil eespool nimetatud põhjustel teeb raportöör ettepaneku komisjoni ettepanekut muuta.
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