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SELETUSKIRI 

1. ETTEPANEKU TAUST  

1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid 

Pärast tuumaohutuse direktiivi edukat vastuvõtm ist on kom isjoni 2010. aasta tööprogramm is 
ette nähtud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist käsitleva läbivaadatud 
õigusaktiettepaneku väljatöötamine (punkt 2010/ENER/021). 

Kavandatavas direktiiv is es itatakse kasu tatud tuum kütuse ja radioa ktiivsete jäätm ete 
käitlemise ELi õigusr aamistik. Selleg a vaad atakse läbi kom isjoni ettepanek kasutatud 
tuumkütuse ja radio aktiivsete jäätm ete kä itlemist käsitleva nõukogu (Euratom ) direktiiv i 
kohta1.  

Radioaktiivseid jäätm eid tekib igas liik mesriigis. N eid tekib  paljud es vaja likes 
tegevusharudes, nagu elektri tootm ine tuum aelektrijaamades ja suur hulk radioa ktiivsete 
isotoopide kasutusalasid meditsiinis, tööstuses, põllumajanduses, teaduses ja haridustöös.  

Tuumareaktorite töö käigus tekib ka kasuta tud tuum kütust. Kasutatud (st kiiritatud) 
tuumkütuse käitlemiseks on praegu kaks võim alust: ümbertöötamine, et eraldada plutoonium 
ja uraan võim alikuks taaskasutam iseks, või  ajutine ladustam ine ja lõpuks otsene 
lõppladustamine, kui riigi poliitika kohaselt loetakse kasutatud kütus jäätmeteks. Ent isegi kui 
kasutatud kütus töötatakse üm ber,2 tekib ikkagi „lõplikke jäät meid”, see tähend ab eraldi 
plokkides klaasistatud jääke, m is sisaldavad üm bertöötamata fraktsiooni, m is sam uti tuleb 
lõppladustada. Enam kui  pooltes liik mesriikides on tuum aelektrijaamu. Tuumareaktoreid on  
ehitamisel ja dekom isjoneerimisel, sam uti on mitmel liikm esriigil uute tuum areaktorite 
ehitamise kavad. 

Olenevalt jäätmete omadustest (see tähendab radionukliidide koostisest), on vaja erimeetmeid, 
et kaitsta in imesi ja keskkonda ion iseeriva kiirgusega seotud ohtude eest. Radioaktiivs ete 
jäätmete käitlem ise aluspõhim õte on lekke vältim ine ja jäätm ete isoleerim ine inimestest ja 
biosfäärist kogu selleks ajaks, mil jäätmed kujutavad endast radioloogilist ohtu. Radioaktiivse 
lagunemise tulemusel see oht väh eneb ajaga. Isoleerimine tagatakse mitme tehnilise tõkkega 
ning pikaealiste jäätmete puhul ka selle geoloogilise kihi omadustega, milles on jäätmehoidla.  

Radioaktiivseid jää tmeid klassif itseeritakse m adala, keskm ise ja kõrge aktiivsu sega 
jäätmeteks, olenevalt nende radioaktiivsuse tase mest. Eristada võib ka lühiealisi ja pikaea lisi 
radioaktiivseid jäätm eid3. Lühiealised m adala ja keskmise rad ioaktiivsusega jäätm ed 
ladustatakse kõrvaldam iseks tavali selt m aapinna lähedal asuvatess e 
lõppladustamisrajatistesse. Kõrge radioaktiivsuse ga jäätmete suhtes on teaduslik ja tehniline 

                                                 
1 Komisjoni 200 3. aasta esialg ne eelnõu  (KO M 2003 /32 (lõplik)) ja 2004. aasta m uudetud versioon 

(KOM(2004) 526 (lõplik)). 
2 Kas praegu kasutatavate või täiustatud tuumkütusetsükli meetoditega.  
3 Komisjoni 15 . sep tembri 19 99. aasta soo vitus tahk ete rad ioaktiivsete j äätmete k lassifitseerimise 

süsteemi kohta, EÜT L 265, 13.10.1999, lk 37. 
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konsensus, et geo loogiline lõpp ladustamine sügaval asuv ates g eoloogilistes kih tides on 
ohutuim ja jätkusuutlikem valik4. 

ELis tekkin ud radioak tiivsetest jä ätmetest on üle 85 % lühiealised ning um bes 5 % 
pikaealised m adala ja keskm ise radioakt iivsusega jäätm ed ni ng alla 10% on kõrge 
radioaktiivsusega jäätm eid, m is hõlm avad üm bertöötlemise klaasistatud jäätm eid ja 
jäätmeteks peetavat kasutatud tuumakütust5. 

Milline ka ei oleks tuum aenergeetika ja radioi sotoopide muu kasutuse tulevik, igal juhul on 
pikaajalise ohutuse tagam iseks vaja korraldada radioaktiivsete ainete  lõppladustam ine kui  
olemasolevate ja tulevaste radioaktiivsete jäätmete käitlemise viimane etapp. 

Üldises rad ioaktiivsete jäätm ete, eriti kasu tatud tuum kütuse ja kõrge radioaktiivsusega 
jäätmete käitlemises on tähtis etapp ajutine ladustamine, kuna see võimaldab jäätmeil jahtuda 
ja sealjuures väheneb nende radioaktiivsus, m is m uudab käsitsem ise ohutum aks. Kuid on 
olemas ka laialdane konsensus , et rad ioaktiivsete jäätm ete ja kasutatud tuum kütuse 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline ladustamine on siisk i vaid ajutine lahendus, m ille puhul 
on vaja aktiivset ja pide vat institu tsioonilist kontrollimist. Pikemas perspektiivis võib ainult 
lõppladustamine koos sellele om ase passiivse ka itsega tagada kaitse kõigi võimalike ohtude 
eest. 

Lõppvastutus kasutatu d tuum kütuse ja radi oaktiivsete jäätm ete käitlem ise eest on 
liikmesriikidel. Lisaks on üldtunnustatud eetikapõhimõte, et ühiskond peaks vältima tulevaste 
põlvkondade põhjendamatut koormamist, ja see paneb praegusele põlvkonnale, kes kasutab 
tuumaenergeetikat ja m editsiinilisi tuum arakendusi, kohustuse käid elda korralikult kõik 
olemasolevad jäätmed. 

Sellele vaatamata tuleb enamikul riikidest veel  teha peam ised otsused kasutatud tuumkütuse  
ja radioaktiivsete jäätm ete käitlemise kohta. Eriti kehtib see kasutatud tuum kütuse ja kõrge 
aktiivsusega tuum ajäätmete kohta; üksnes  vähestel liikm esriikidel on  korralik 
lõppladustamise programm. Viivitam ise tagajä rjel koorm atakse tulevasi põlvkondi nii 
lõppladustamisega kui ka ajutise ladustam ise kohtade hooldam isega. Sellega kaasnevad 
ilmsed ohud – puudub rahastam ine, kogem used, on võim alikud tõsised häired seoses 
ettenähtamatute sotsiaalsete rahutuste, terrorismiähvardustega jne.  

Kasutatud tuumkütuse ja kõrge aktiivsusega tu umajäätmete ohutu käitlemine kõigil etappidel 
tekkimisest kuni lõpp ladustamiseni nõuab  riig i tasem el raam istikku, m illega tagataks 
poliitiliste kohustuste täitmine, ülesannete selge jaotus n ing piisavate teaduslike, teh niliste ja 
rahaliste vahendite kättesaadavus vajaduse korr al. Küsim use delikaatsust arv estades tuleb 
tagada ka üldsuse teavitamine ja osavõtt otsuste tegemisest.  

Käesoleva ettep aneku üldeesm ärk on seepäras t keh testada ELi õig usraamistik kasuta tud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, mis oleks tuumaenergia elektritootmiseks 
kasutamise ning radioaktiivs e kiirg use m editsiinis, tööstus es, põllum ajanduses, teadus- ja 
haridustöös kasutamise ohutust tagav koostisosa.  

                                                 
4 OECD-NEA radioaktiivsete jäätmete k äitluse ko mitee, "Co llective State ment o n M oving Forward to  

Geological Disposal o f R adioactive Waste " (Ü hisavaldus ülemineku kohta ra dioaktiivsete jäät mete 
geoloogilisele lõppladustamisele), ISBN 978-92-64-99057-9  

5 Komisjoni aruan ne nõukogule j a Euroopa Par lamendile: Ku ues ar uanne kasutatud tuumkütuse j a 
radioaktiivsete j äätmete k äitlemise o lukorra kohta Euro opa Liidu s, KOM(2008) 542 (lõplik) ja 
SEK(2008) 2416. 
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Osutatud üldise poliitilise eesmärgi saavutamiseks on vaja järgmist: 

– tagada, et töötajad ja ülds us oleksid kaitstud ioniseeriva k iirgusega seotud ohtude eest 
nüüd, tulevikus ja sõltumatult riigipiiridest;  

– kehtestada kõrgeim ad ohutusnorm id radioaktii vsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
käitlemiseks; 

– vältida tulevaste põlvkondade põhjendamatut koormamist; 

– jõuda kasutatud kütuse ja radioak tiivsete jäät mete pikaajalis e käitlem ise alal kind la 
poliitilise tahteni; 

– tagada poliitiliste otsuste m uutmine selgetek s säteteks, m illes käsitletak s radioak tiivsete 
jäätmete ja kasutatud kütuse käitlem ist kõigil etappidel nende tekkim isest kuni 
lõppladustamiseni; 

– jõuda käitlem issüsteemi pideva ja püsiv a täiustam iseni, toetudes astm elisele 
otsustamisprotsessile ja ühiskondlikule heakskiidule; 

– tagada põhimõtte „saastaja m aksab” alusel vaja likud ja läbipaistvalt hallatavad rahalised 
vahendid, mis on kättesaadavad, kui tekib vajadus. 

1.2. Olemasolevad õigusnormid, mis mõjutavad kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemist; subsidiaarsus 

Ühenduse pädevus tsiviilkasutuses tekkinud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
alal on m ääratud Euratomi asutamislepingu raamistikuga. Euratomi asutamislepingu artikli 2 
punktis b on ette nähtud ühtsete ohutusnorm ide kehtestamine töötajate ja kogu elanikkonna 
tervise kaitseks. Artiklis 30 on ette nähtud ühenduse põhist andardid, m is kehtestatakse 
töötajate ja kogu elanikkonna  tervise kaitseks ioni seerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest 
ning ar tikliga 37 n õutakse liikm esriikidelt kom isjonile ü ldandmete esita mist iga  
radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta. 

Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika kohaselt moodustavad Euratom i asutam islepingu 3. 
peatüki tervisekaitset ja ohutust k äsitlevad sätted sidusa te rviku, millega antakse komisjonile 
märkimisväärse ulatusega volitused, et kait sta elanikkonda ja ke skkonda radioaktiivse 
saastatuse eest 6. Kohtu pöördelise otsuse C-29/99 põhjal võib olem asolevaid põhilis i 
ohutusnorme, m ille peam ine eesmärk on töö tajate ja m uu elanikkon na tervis e kaitsm ine 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, „täiendada” Euratom i asutam islepingu 
tähenduses ohutusnõuetega, m illega reguleeritaks e radio aktiivsete jäätm ete ja kasutatud 
tuumkütuse ohutut käitlemist. 

Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäät mete käitlem ise küsim us on selgelt valdkond, 
milles riik ide õigusnorm e on vaja täiend ada ELi tasand i õigusaktidega, kuna ohutusel on 
piiriülene mõõde. Sam as on siseturu jaoks va jalik, et konkurentsim oonutuste vältim iseks 
tagaks komisjon võrdsed tingimused. 

Paraku ei o le olemasolevate ELi õigusaktidega kõik kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlem isega seotud m eetmed ja käitluskohad kaetud. Hõlm amata on sellised 
küsimused, nagu liikm esriikide po liitika ja s elle rakendam ine, ava likkuse teav itamine ja 
otsustamisse kaasamine. 

                                                 
6 C-187/87 (EKL 1988, lk 5013) ja C-29/99 (EKL 2002, lk I-11221). 



ET 5   ET 

Hiljuti vastuvõetud nõukogu direktiiv is, m illega luuaks e tuum aseadmete tuu maohutust 
käsitlev ühenduse raam istik (tuumaohutuse direktiiv ),7 käsitletakse üksn es rajatisi k asutatud 
tuumkütuse ladustam iseks ja m uid rajatisi radi oaktiivsete jäätm ete hoidm iseks, m is asuvad 
samas kohas ning on otseselt seotud tuum aseadmetega. Kuid selles on öeldud, et sa muti on 
oluline tagada kasutatud tuum kütuse ja radioa ktiivsete jäätmete ohutu käitlem ine, sealhulgas 
nende hoidm is- ja lõppladustam israjatistes. Seega on kavandatud direktiiv kasutatud 
tuumkütuse ja radio aktiivsete jäätmete käitlemise kohta tuu maohutuse direktiivile loogiliselt 
järgnev samm. 

Kasutatud tuum kütuse ja radio aktiivsete jäät mete käitlu se seisukohas t on asjakoh ased veel  
järgmised ELi õigusaktid: otsus ühenduse operatiivse teabev ahetuse korra kohta 
kiirgushädaolukorra puhul 8, direktiiv kõrgaktiivsete kinnist e kiirgusallikate ja omanikuta 
kiirgusallikate, sealhulgas kasuta mata allikate kontrollim ise kohta 9, direktiiv 
kaevandustööstuse jäätm ete käitlem ise kohta 10 (m illes ei k äsitleta rad ioaktiivsusega seotu d 
külgi) ning direktiiv ja soov itus radioaktiivsete jäätm ete ja kasutatud tuum kütuse vedude 
järelevalve ja kontrolli kohta 11, 12. On olem as ka kom isjoni soovitus tuum arajatiste 
sulgemiseks ning kasutatud kütuse ja radioakt iivsete jää tmete kõrvaldam iseks ette näh tud 
rahaliste vahendite haldamise kohta13. 

Rahvusvahelisel tasandil töötab Rahvusvaheli ne Aatom ienergiaagentuur (IAEA) koostöös 
muude organisats ioonidega välja o hutusnorme, mis ei ole juriidilis elt siduv ad ja m ille 
võtmine siseriiklikku  õigusesse on vabatah tlik. Kõik ELi liikm esriigid on IAEA liikm ed ja 
osalevad osutatud normide vastuvõtmises. 

Kõige olulisem  rahvusvaheline leping kõnealus es valdkonnas on IAEA  egiidi all sõlm itud 
kasutatud tuum kütuse käitlem ise ohutust ja ra dioaktiivsete jäätm ete käitlem ise ohutust 
käsitlev ühiskonventsioon. Kuid selle rikkum ise eest ei ole ette nähtud ka ristusi. Seepärast, 
kuigi kõik E Li liikmesriigid (peale Malta) ja Euratomi ühendus on lepingus osalised, ei taga 
rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtted ja nõude d, m is on esitatud ühiskonventsioonis, ja 
sellega seotud IAEA ohutusnormid ikkagi ühesugust lähenemisviisi ELi tasandil.  

Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäät mete käitlem ise rahvusva heliselt tunnustatud 
põhimõtete ja nõuete rakendam ise tagam iseks on kavandatud direktiivis m uudetud need 
juriidiliselt siduvaks ja jõustatavaks. S eepärast on selles es itatud konkreetsed nõuded 
kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlem ise riikliku pro grammi 
reguleerimisala, sisu ja läbivaatamise kohta. 

Põhiline läh enemisviis on sarn ane tuum aohutuse direktiivis järgitule,  nim elt on s ee seo tud 
riigi reguleeriva asutuse pädevusega ning IAEA ohutusnorm ides ja ühiskonventsioonis 
esitatud rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõte te ja nõuetega, seega on liikm esriigi 
ametiasutuse jaoks tekkiv lisakoormus viidud miinimumini. 

Kavandatud direktiiviga rakend atakse kasutatud tuum kütuse ja  radioaktiivsete jäätm ete 
käitlemise suhtes tervikli kul viisil rangeim ad ohutusnorm id ning seega kujuneb sellest 

                                                 
7 Nõukogu direktiiv 2009/71/Euratom, ELT L 172, 2.7.2009, lk 18–22. 
8 EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76. 
9 ELT L 346, 31.12.2003, lk 57. 
10 ELT L 102, 11.4.2006, lk 15. 
11 ELT L 337, 5.12.2006, lk 21. 
12 ELT L 338, 17.12.2008, lk 69. 
13 ELT L 330, 28.11.2006, lk 31. 
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eeskuju ja võrdlusalus muude riik ide ja piirkondade jaoks. Sell ega tagatakse radioaktiivsete 
jäätmete lõppladustamine ilma põhjendamatu viivituseta. 

2. KONSULTEERIMINE HUVITATUD ISIKUTEGA JA MÕJU HINDAMINE 

Vastuseks nõukogu palvele 14 korraldas kom isjon läbivaad atud ettepaneku koostam isel 
laialdaseks konsulteerimiseks mitu üleeuroopalist algatust.  

Arutelusid peeti liikmesriikide valitsustega, reguleerijatega, radioaktiivsete jäätmete käitlejate 
organisatsioonidega, radi oaktiivsete jäätm ete tootjate ja  liikm esriikide m uude osalistega, 
mitmesuguste Euroopa institutsioonidega, va baühenduste ja m uude partneritega. Arvesse  
võeti Euroopa tuum aohutuse re guleerijate rühm a (ENSREG) üksikasjalikku kaastööd. 
Nimetatud rühm  esindab kõiki de, nii tuum aenergeetikaprogrammis osalevate kui ka 
mitteosalevate liikm esriikide tuum avaldkonda reguleerivaid ja ohutuse eest v astutavaid 
ametiasutusi ning tema konkreetset pädevust arvestades oli see kaastöö väga tähtis.  

Mitmesuguste avalike konsultatsioonide, seal hulgas selleteemaliste Eurobarom eetri 
küsitluste15 ja avalike aruteludega 16 pöörati erilist tähelepanu ühiskondlikule m õõtmele. 
Radioaktiivsed jäätmed on ELi kodanike jaoks, arvestades tuumaenergia jätkuvat kasutamist, 
üks suuri mureküsim usi. Lisaks pooldab suur  enam ik inim esi ELi tasandi õigusakti  
vastuvõtmist. 

Põhjalikus mõjuhinnangus tehti järeldus, et siduvate ELi õigusaktide puudum ine lükkab 
tõenäoliselt edasi olu liste otsuste tegem ist, m illel võ ib olla negatiivne keskkonna-,  
majanduslik ja sotsiaalne mõju, sealhulgas põhjendamatu koormus tulevastel põlvkondadel ja 
arvatavasti konkurentsimoonutused elektriturul.  

Vastupidiselt sellele aitaks siduv ELi õigusakt ta gada kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlem ise ohutuse kõrge tasem e ELi s pikaks ajaks, panem ata põhjendam atut 
koormust tulevastele põlvkondadele ega ka hjustamata tulevaste põlvkondade võim et 
rahuldada omaenda vajadusi.  

3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 

Direktiivi eesm ärk vastavalt artiklile 1 on luua kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutus tundliku käitlem ise jaoks ü henduse raam istik, m illega tagatak s, et iga 
liikmesriik võtab om a m eetmed ohutuse kõrge  tasem e saavutam iseks ning avalikkus e 
teavitamise ja kaasatuse toetamiseks ja edendamiseks.  

Direktiivi reguleerimisala (artikkel 2) hõlmab tsiviilkasutuses tekkinud kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõiki etappe, alates te kkimisest kuni lõppladustamiseni, 
kuid ei hõlma eritüüpi jäätmete nagu kaevandustööstuse lubatud heited ja jäätmed, mis võivad 
olla radioaktiivsed, käitlemist, kuna need on juba hõlmatud muude ELi õigusaktidega17, 18. 

                                                 
14 Nõukogu järeldused (juuni 2004) tuumaohutuse ning kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 

ohutu käitlemise kohta (10823/04). 
15 Eurobaromeetri eriuuringud 297 (2008) ja 324 (2010). 
16 h ttp://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm 
17 EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1. 
18 ELT L 102, 11.4.2006, lk 15. 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
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Erilist tähelepanu pöö rati sellele,  et di rektiiv, m illega m uudetakse rahvusv aheliselt 
tunnustatud põhim õtted ja nõuded, m is on esitatud IAEA ohutusnorm ides ja 
ühiskonventsioonis, juriidiliselt siduvaks ja jõustatavaks ELis, oleks kooskõlas olemasolevate 
ELi õigusak tidega. Seep ärast on artiklis 3 esitatud m õistete m ääratlused kooskõlas nii ELi 
olemasolevates õigusaktides kui ka IA EA ohut ussõnastikus (ühiskonventsioonis) 19 esita tud 
määratlustega. 

Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivs ete jä ätmete ohutu ja jätk usuutliku k äitlemise 
üldpõhimõtted on esitatud artiklis 4. 

Erilist tähelepanu pöörati ka sellele, et ka vandatav direktiiv oleks kooskõlas tuum aohutuse 
direktiiviga, nii et kõigis kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud 
kohtades o leks ühesug une ohutus e tas e. Sel eesm ärgil on kavan datud direk tiivi ja 
tuumaohutuse direktiivi struktuur sarnane, eriti artiklites 5–7, 9, 12 ja 16–18. 

Üldpõhimõtete kohaldamisega seotud kohustused on järgmised: 

– kasutatud tuum kütuse ja radioaktiiv sete jää tmete pikaaja lise käitlem ise riiklik raa mistik 
(artikkel 5); 

– kasutatud tuumkütuse ja radioak tiivsete jäätmete käitlemise ohutuse alal pädev reguleeriv 
asutus (artikkel 6); 

– esmane vastutus ohutuse eest on tegevusloa omanikul (artikkel 7); 

– nõutakse haridust ja koolitust, et omandada vajalikud kogemused ja vilumus (artikkel 9);  

– kasutatud tuum kütuse ja radioakt iivsete jää tmete kä itlemise alaste  otsuste läbip aistvus 
(artikkel 12).  

Radioaktiivsete jäätmete käitlemise eripära tingib ka konkreetseid kohustusi: 

– artiklis 8 on esitatud ohutuse tagam ise lähenemisviis, sealhulgas kasutatud tuum kütuse ja 
radioaktiivsete jäätm ete käi tlemise kohtade ja tööde ohutus toimikule ja selle juurde 
kuuluvale ohutushinnangule esitatavad nõuded; 

– artiklis 10 on käsitletud vajadus t tagada p iisavate rahalis te vahendite kättesaadavus 
kasutatud tuum kütuse ja radio aktiivsete jää tmete käitle mise jaoks vajaduse korral, 
vastavalt põhimõttele „saastaja maksab”; 

– artikliga 11 on püütud tagada vajalik ohutuse kvaliteet. 

Lisatud on teatavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jä ätmete käitlem ise riikliku 
programmi suhtes kohaldatavad nõuded, m is on vajalikud eesm ärkide saavutam iseks ja  
nõuete täitmiseks: 

– artiklis 13 on esitatud riikliku programmi suhtes kohaldatavad põhinõuded; 

– artiklis 14 on esitatud riikliku programmi sisu; 

                                                 
19 http://www-ns.iaea.org/stan dards/safety-glossary.htm 
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– artikliga 15 on nõutud riikliku programmi teatamist komisjonile.  

Järgmistes artiklites on täpsustatud mõned lõppsätted: 

– artiklis 16 on esitatud aruandlusnõuded, m is on kooskõlas tuumaohutuse direktiivi kohase 
aruandlusmehhanismiga. Liikm esriigid teat avad kom isjonile kavandatud direktiivi 
rakendamisest vastavalt ühiskonventsioon is ettenähtud arua ndlusperioodidele. 
Liikmesriikide aruannete alusel es itab kom isjon aruande direk tiivi rakendam ise kohta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Liikm esriigid lasevad om a riiklikule raam istikule ja 
programmile anda rahvusvahelise eksperdihinnangu, et saavut ada kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise alal nõu tud kõrge tase. Vastastikuse eksperthindam ise 
tulemustest teavitatakse liikmesriike ja komisjoni; 

– artiklis 17 on esitatud nõuded kavandat ud direktiivi liikm esriigi õigusesse ülevõtm ise 
kohta; 

– artiklites 18 ja 19 on esitatud kavandatud direktiivi jõ ustumise kuupäev ja direktiivi 
adressaadid. 

4. MÕJU EELARVELE 

Ettepanek ei mõjuta ELi eelarvet.  
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2010/0306 (NLE) 

Ettepanek: 

NÕUKOGU DIREKTIIV, 

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,  

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

võttes arvesse Euroopa Kom isjoni ettepanekut, m is on koostatu d pärast arvam use saam ist 
eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide teadusekspertide 
hulgast, ning pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega20, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust21 

ning arvestades järgmist: 

(1) Asutamislepingu artikli 2 punktis b nähakse et te ühtsete ohutusnor mide kehtestamine 
töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitseks.  

(2) Asutamislepingu artiklis 30 on sätestatud, et ke htestatakse põhistandardid töötajate ja 
kogu elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.  

(3) Asutamislepingu artikli 37 kohaselt peavad  liikm esriigid esitam a kom isjonile 
üldandmed radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kavade kohta. 

(4) Nõukogu 13. m ai 1996. aasta direktiivi n r 96/29/Euratom (m illega sätestatak se 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elan ikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest) 22 kohaldatakse igasugusele tegevusele, m ille puhul 
esineb kas kunstlikust allik ast või sellisest looduslikust kiirgus allikast pärit 
radioaktiivse kiirguse oht, kus looduslikke radionukliide töödeldakse või on töödeldud 
nende radioaktiivsus-, lõhe stuvus- või m uundamiseks sobivate om aduste tõttu. See 
hõlmab samuti sellis est teg evusest pär it materjalide lubatud heidet. Kõnealuse 
direktiivi sätteid on täiendatud teiste, spetsiifilisemate õigusaktidega. 

(5) Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi: „E uroopa Kohus”) kohtupraktika kohaselt 
moodustavad Euratomi asutamislepingu 3. peatük i tervisekaitset ja ohutust käsitlevad 
sätted sidusa terviku, millega antakse komisjonile märkimisväärse ulatusega volitused, 
et kaitsta elanikkonda ja keskkonda radioaktiivse saastuse ohu eest23.  

                                                 
20 ……… 
21 ………… . 
22 EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1. 
23 C-187/87 (EKL 1988, lk 5013) ja C-29/99 (EKL 2002, lk I-11221). 
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(6) Nõukogu 14. detsem bri 1987. aasta otsusega 87/600/Euratom (ühenduse operatiivse  
teabevahetuse korra kohta kiirgushädaolukorra puhul)24 on kehtestatud raamistik, mida 
liikmesriik peab kasutam a teavitam iseks ja teabe esitam iseks, et kaits ta elanikkon da 
kiirgushädaolukorra puhul. Nõukogu 27. novembri 1989. aasta direk tiivis 
89/618/Euratom (elanikkonna teavitam ise kohta kiirgushädaolukorra puhul  
rakendatavatest te rvisekaitsemeetmetest ja kasuta tavatest abinõu dest)25 on 
liikmesriikidele pandud kohustus teavitada elanikkonda kiirgushädaolukorra puhul. 

(7) Nõukogu 22. detsem bri 2003. aasta direktiivi ga 2003/122/Euratom  (kõrgaktiivsete 
kinniste kiirgusallikate ja om anikuta kiirgusallikate kontrollim ise kohta) 26 on ette 
nähtud kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikat e ja om anikuta kiirgusallikate, sealhulgas 
kasutamata allikate kontrollimine.  

(8) Euroopa Parlam endi ja nõukogu 15. m ärtsi 2006. aasta d irektiiviga n r 2006/21/E Ü 
(kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta)27 on 
hõlmatud kaevandustööstuse jäätm ete käitle mine, kusjuures jäätm ed võivad olla ka 
radioaktiivsed; regu leerimisalast vä lja on aga jäetud spe tsiifiliselt rad ioaktiivsusega 
seotud aspektid, mida on käsitletud Euratomi asutamislepingus.  

(9) Nõukogu 20. novem bri 2006. aasta dire ktiivis nr 2006/117/Euratom 28 on es itatud 
ühenduse radioaktiivsete jäätm ete ja ka sutatud tuum kütuse piiriüleste vedude 
järelevalve ja kontrolli süst eem. Osutatud direktiivi tä iendati komisjoni 4. detsem bri 
2008. aasta soovitusega nr 2008/956/Euratom , mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja 
kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume29. 

(10) Nõukogu 25. juuni 2009. aasta direk tiivis nr 2009/71/Euratom  ( millega luuaks e 
tuumaseadmete tuum aohutust käsitlev ühenduse raam istik)30 on m ääratud kindlaks  
liikmesriikide kohustus ed kehtestad a tuum aohutuse riiklik  raam istik ja tagad a selle 
toimimine. Kuigi kõnealune direktiiv käsitleb peamiselt tuumaseadmete tuumaohutust, 
on selles öeldud, et on oluline tagada ka  radioaktiivsete jäätm ete ja kasutatud 
tuumkütuse ohutu käitlem ine, sealhulgas nende  hoidm is- ja lõppladustam israjatistes. 
Paraku ei hõl ma direktiiv 2009/71/Eura tom kõiki kasutatud tuum kütuse ja  
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohti ja külgi. 

(11) Direktiivi 85/337/EMÜ (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindam ise 
kohta),31 m uudetud dir ektiiviga 97/11/EÜ, dire ktiiviga 200 3/35/EÜ ja  direktiiv iga 
2009/31/EÜ, kohaldatakse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kohtade suhtes sel määral, kuivõrd neid hõlmab osutatud direktiivi I lisa. 

(12) Euroopa Parlam endi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivis nr 2001/42/E Ü 
(teatavate kavade ja programm ide keskkonnamõju hindam ise kohta) 32 on öeldud, et  

                                                 
24 EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76. 
25 EÜT L 357, 7.12.1989, lk 31. 
26 ELT L 346, 31.12.2003, lk 57. 
27 ELT L 102, 11.4.2006, lk 15. 
28 ELT L 337, 5.12.2006, lk 21. 
29 ELT L 338, 17.12.2008, lk 69. 
30 ELT L 172, 2.7.2009, lk 18. 
31 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40. 
32 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30. 
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keskkonnamõju tuleb hinnata kõigi kavade  ja programm ide puhul, m is on koostatud 
teatavate s ektorite jaok s ja m illega luua kse raam istik tulevase nõusoleku saam iseks 
projektidele, mis on loetletud direktiivi 85/337/EMÜ I ja II lisas. 

(13) Euroopa Parlam endi ja nõukogu 28. jaanua ri 2003. aasta direktiivis 2003/4/EÜ 
(keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja  nõukogu direktiivi 90/313/E MÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta)33 on radioaktiivsetele jäätm etele viidatud keskkonnateabe m õiste 
määratluses. 

(14) Euroopa Parlam endi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta d irektiiv 2003 /35/EÜ, m illes 
sätestatakse üldsuse kaas amine teatavate ke skkonnaga seotud kavade ja programm ide 
koostamisse,34 kehtib kavade ja programm ide s uhtes, m ida on käsitletud direktiivis  
2001/42. 

(15) Komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta soovituse s tuum arajatiste sulgem iseks ning 
kasutatud k ütuse ja ra dioaktiivsete jää tmete kõrvaldam iseks ettenähtud rahaliste 
vahendite haldam ise kohta 35 on tähelepanu pööratud piisavale rahastam isele, sell e 
finantstagatistele ja läbipaistvusele, mis peab tagama, et vahendeid kasutataks üksnes 
nende kavandatud eesmärgil. 

(16) Olemasolevas ühenduse õiguses ei ole sätest atud konkreetseid eeski rju, mis tagaksid 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu ja jätkusuutliku käitlemise igal 
etapil nende tekkimisest kuni lõppladustamiseni. 

(17) IAEA egiidi all sõlm itud „Kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutust käsitlevas rahvusvahelises ühiskonventsioonis” (edaspidi: 
„ühiskonventsioon”),36 m ille osa lised on Euratom ja peaaegu  kõik liikm esriigid, o n 
eesmärgiks seatud riiklike m eetmete ja  rahvusvahelise koostöö tõhustam isega 
saavutada kasutatud tuumkütus e ja radioaktiivsete jäätm ete käitlemise ohutuse kõrge 
tase kogu maailmas ja säilitada seda. 

(18) IAEA ajakohastas 2006. aastal kõiki om a standardeid ja avaldas ohutuse 
aluspõhimõtted37; neid töid toetasid Euratom , OECD/NEA ja m uud rahvusvahelised 
organisatsioonid. Nagu toetavad  organisatsioonid ühiselt teatasid, hõlbustab ohutuse 
aluspõhimõtete kohaldam ine rahvusvaheliste  ohutusnorm ide kohaldamist ja aitab  
saavutada rohkem  koos kõla eri ri ikide eeskirjade vahel. S eepärast on soovitatav, et 
kõik riigid võtaksid need põhim õtted omaks ja levitaksid neid. Põhimõtted on siduvad 
IAEA jaoks tem a töös ja liikm esriikide ja oks IAEA abil teostatavatel töödel. Riigid 
või toetavad organisatsiooni d võivad om a äranägemisel need põhim õtted vastu võtta 
kohaldamiseks oma tegevuses. 

(19) Ühiskonventsioon on stimuleeriv meede, kuna selle täitm ata jätmise eest ei ole ette 
nähtud karistusi. Ka IAEA poolt koost öös Euratom i, OECD/NEA ja m uude 

                                                 
33 ELT L 41, 14.2.2003, lk 26. 
34 ELT L 156, 25.6.2003, lk 17. 
35 ELT L 330, 28.11.2006, lk 31. 
36 INFCIRC/546, 24. detsember 1997. 
37 Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals, nr . SF-1, IAEA, Viin, 2006. 
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rahvusvaheliste organisatsioonidega väljat öötatud ohutusnorm id ei ole õiguslikult 
siduvad ega jõustatavad. 

(20) Järgides nõukogu 8. m ai 2007. aasta järeld ustes tuumaohutuse ning kasutatud 
tuumkütuse ja radioak tiivsete jäätm ete ohutu käitlem ise kohta esitatud ülesku tset 
moodustada ELi tasandi kõrgetasem eline töörühm, moodustas kom isjon 17. juuli 
2007. aasta otsusega 2007/530/Euratom  ( millega m oodustatakse tuu maohutuse ja 
tuumajäätmete käitlem ise kõrgetasem eline Euroopa töörühm )38 tuum aohutust 
reguleerivate asutuste Euroopa töör ühma (ENSREG), et anda panus ühenduse 
eesmärkide saavutamisse kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
alal.  

(21) ENSREGi e simesed järeldused ja s oovitused kajastati nõukogu 16. de tsembri 2008. 
aasta resolutsioonis kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta. 
ENSREGi esim ene aruanne 39 esitati kom isjonile 2009. aasta  juulis ning septem bris 
saadeti see edasi Euroopa Parlam endile ja nõukogule. Nõukogu kajastas seda om a 10. 
novembri 2009. aasta järeldustes, 40 milles kutsus komisjoni üles r akendama täielikult 
ENSREGi kogem usi, kui kom isjon käsitleb ettepanekuid juriidiliselt siduvate 
dokumentide kohta kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäätm ete ohutu käitlemise 
alal.  

(22) Euroopa Parlament kutsus üles kohaldam a ühtlustatud norme radioaktiivsete jäätm ete 
käitlemisel41 ja palus komisjonil vaadata läbi  tem a õigusaktiettepaneku sellekohased 
eelnõud ning esitada uus ettepanek radioakt iivsete jäätmete käitlem ise direktiivi 42 
kohta.  

(23) ELis ja kogu m aailmas tunnustatakse üha enam vajadust kasutada tuum aenergiat 
vastutustundlikult ning tagada  eelkõige tuum aohutus ja -julgeolek. S ellega seoses 
tuleb kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivset e jäätm ete käitlem ise küsimust käsitleda 
nii, et tagada tuumaenergia ohutu, optimeeritud ja jätkusuutlik kasutamine. 

(24) Iga liikmesriik võib küll ise m äärata kindlaks oma energiaallikad, kuid radioaktiivseid 
jäätmeid tekib kõikides liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil on tuumareaktoreid. 
Radioaktiivseid jäätmeid tekib peamiselt tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, näiteks 
tuumaelektrijaamade töö ja kasutatud tuum kütusejääkide ümbertöötamise käigus, kuid 
ka seoses m uu tegevusega, näiteks radioakt iivsete isotoopide kasutam isel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.  

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka kasuta tud tuum kütust. Iga liikm esriik võ ib is e 
määratleda om a tuum kütusetsüklipoliitika ja lugeda kasutatud tuum kütust 
ümbertöötamisele kuuluvaks väärtuslikuks to oraineks või kõrvaldamisele kuuluvateks 
jäätmeteks. Milline ka  ei olek s te ma valik, on vaja kaaluda, kuidas kõrvaldada 

                                                 
38 ELT L 195, 17.7.2007, lk 44. 
39 Report of the European Nuclear Safety Regulators Group, July 2009. 
40 Nõukogu järeldused tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühma aruande kohta, 10. 

november 2009.  
41 Euroopa Parlamendi 10. mai 2007. aasta r esolutsioon hinnangu kohta Euratomile – 50 aastat Eu roopa 

tuumaenergiapoliitikat. 
42 Aruanne Euratomi hindamise kohta – 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat. A6-0129/2007. 
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ümbertöötamisel eraldatud või jäätm eteks klassifitseeritud kasutatud tuum kütuse 
kõrge radioaktiivsusega jäätmeid. 

(26) Kasutatud tuum kütuse käitlem isel ja radioa ktiivsete jäätm ete käitlem isel peaks id 
olema ühed ja sam ad ohutuseesmärgid. Se da arvesse võttes on ühiskonventsiooni ja 
IAEA ohut usnormidega seatud kasutatud tu umkütuse ja radioaktiivsete jäätm ete 
kõrvaldamisele ühesugused kohustused. 

(27) Radioaktiivseid jäätm eid, k aasa arvatud jäätm eteks lo etud kasutatud tuumkütust on 
vaja koguda ja eraldada need inim estest ja elukeskkonnast pikaks ajaks. Jäätm ete 
konkreetsete om aduste (radionuk liidide s isalduse) tõ ttu on vaja m eetmeid, et kaits ta 
inimeste tervist ja keskkonda ioniseer iva kiirgusega seotud ohtude eest, ning 
käitlemise lõpus on vaja jäätm ed kõrvaldada sobivatesse mahutitesse. Radioaktiivsete 
jäätmete lad ustamine, sealhulgas pik aajaline lad ustamine, on ajutine lahendus, m itte 
kõrvaldamise alternatiiv. 

(28) Riigi rad ioaktiivsete jä ätmete klas sifitseerimise skeem iga tuleks se llist kor raldust 
toetada sel viisil, e t skeem is võetakse täie likult arves se radioaktiiv sete jä ätmete 
konkreetsed liigid ja nende om adused. Täpsed  kriteerium id, m ille alus el jäätm etele 
omistatakse teatav jäätmeklass, sõltuvad iga liikmesriigi konkreetsest, jäätmete laadiga 
seotud olukorrast ning olem asolevatest või kavandatavatest lõppladustam ise 
võimalustest. 

(29) Tüüpiline k õrvaldamispõhimõte lühiealiste ja  keskm ise radioaktiivsus ega jäätm ete 
puhul on kõrvaldam ine m aapinna lähedal asuv atesse m ahutitesse. Pärast 30 aastat 
uurimistööd on tehnilisel tasemel laia ldaselt om aks võet ud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlem ise kui ka jäätmeteks loetud kasutatud tuum kütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim  ja jätkus uutlikem valik. Seega tuleks edendada 
liikumist kõrvaldamise rakendamise poole. 

(30) Kuigi iga liikm esriik vastutab ise  om a ka sutatud tuum kütuse ja ra dioaktiivsete 
jäätmete käitlem ise polii tika eest, peaks see polii tika olem a koos kõlas IAE A 
kehtestatud asjakohaste ohutuse aluspõhim õtetega43. Iga liikmesriigi m oraalne kohus 
on vältida olem asolevate kasu tatud tuum kütuse ja  rad ioaktiivsete jä ätmete, sam uti 
olemasolevate tuum akäitiste dekom isjoneerimisega seotud koorm use põhjendam atut 
seadmist tulevastele põlvkondadele.  

(31) Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete j äätmete vastutustundliku käitlem ise jaoks 
peaks iga liikm esriik kehtes tama riik liku raamistiku, m illega tagataks poliitilis ed 
kohustused ja tehtud otsuste järk-järgu line rakendam ine vaja like õigusaktide, 
reguleerimise ja organiseerimisega, samuti vastutuse selge jaotus.  

(32) Ühiskonventsioonis on taas kinni tatud aluspõhim õtet, et kasutatud tuum kütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse eest vastutab lõppkokkuvõt tes liikmesriik. 
Käesoleva d irektiiviga tuleks tugev dada kõnealust iga riig i vastutuse põhimõtet ning 
samuti põhimõtet, e t r iigi p ädeva regule eriva asutuse kontrolli all on kasutatud 

                                                 
43 Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals, nr . SF-1, IAEA, Viin, 2006. 
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tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätm ete ohutu käitlemise eest esm avastutav tegevusloa 
omanik; samuti tuleks tugevdada pädevate reguleerivate asutuste rolli ja sõltumatust. 

(33) Tuleks keh testada riiklik programm, m illega ta gatakse poliitilis te o tsuste m uutmine 
selgeteks säteteks selle kohta,  kuidas õigeaegselt rakenda da kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätm ete käitlem ise kõik etapid nende tekkim isest kuni 
lõppladustamiseni. See peaks hõlmam a kogu tegevust, mis on seotud radioaktiivsete 
jäätmete kä sitsemise, e eltöötluse, töötluse, lad ustamiseks sobivale ku jule v iimise, 
ladustamise ja lõppladustamisega. Osutatud riiklik programm võib olla viitedokum ent 
või dokumentide pakett. 

(34) Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäät mete k äitlemise eri etap id on om avahel 
tihedalt seotud. Ühe etapi kohta tehtud otsus võ ib mõjutada järgmist etappi. Seepärast 
tuleks sellise riikliku programmi väljatöötamisel arvestada seda vastastikust sõltuvust. 

(35) Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jä ätmete ohutu käitlem ise puhul on oluline 
läbipaistvus. Selle tagamiseks on vaja nõuda  avalikkuse tõhusat t eavitamist ja kõikide 
huvitatud sidusrühmade osalemist otsustamisprotsessis.  

(36) Liikmesriikidevaheline ja rahvusvaheline koostöö võib hõlbustada ja kiirendad a 
otsuste tegemist, kuna see võimaldab juurdepääsu ekspertteadmistele ja tehnoloogiale.  

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise, 
sealhulgas lõppladustamise võim aluste ühine  kasutamine võib olla kasulik lahendus, 
kui see põhineb asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud lepingul. 

(38) Käesoleva direk tiivi rakendam isel peak sid liikm esriigid võtm a iga konkreets e 
käitlemiskoha või tegevuse puhul aluseks lä henemisviisi, milles arvestataks kõnealuse 
käitlemiskoha või tegevusega seotud võimalikku ohtu (ohutaset arvestav 
lähenemisviis) ja esitama ohutustoimikus vajalikud põhjendused.  

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav lähenemisviis peaksid olema aluseks selliste otsuste 
tegemisel, m is on seotud lõppladustam israjatise väljaarendam ise, kasutam ise ja 
sulgemisega, ning peaksid võim aldama kindlaks teha ebaselged valdkonnad, m illele 
tuleks koondada tähelepanu, et veel pa remini m õista lõppladustam issüsteemi, 
sealhulgas looduslike (geoloogi liste) ja tehniliste tõkete  aspekte, m is mõjutavad 
ohutust, ning selliste tegurite eeldatavat muutumist ajas. Ohutustoim ikus peaksid 
olema esitatud ohutushindam ise tulemused ja teave ohutuse hindam ise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldata vuse kohta. Seepärast tu leks selles esitada  
argumendid ja tõendid, m is tõendavad ka sutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse ohutust. 

(40) Kuigi käesolevas direktiivis tunnistatakse, et  riiklikus raamistikus tuleks arvesse võtta 
kõik kasutatud tuum kütuse ja radioaktiiv sete jäätm etega seotud ohud, ei hõlm a 
käesolev direktiiv muid ohtusid peale ra dioaktiivsusega seotud ohtude; m uude ohtude 
puhul tuleb juhinduda Euroopa Liidu toimimise lepingust.  

(41) Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jä ätmete käitlem isega seotud pädevuse ja 
oskuste säilitam iseks ja edasiarendam iseks, m is on ohutuse kõrge tasem e taga misel 
oluline, tuleks ühendada töökogemustest õppimine, teadusuuringud ja tehnoloogia 
arendamine ning kõigi osaliste tehniline koostöö. 



ET 15   ET 

(42) Riiklike programm ide vastasti kune eksperthindam ine võiks olla suurepärane vahend  
Euroopa Liidus usalduse loom iseks kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätm ete 
käitlemise vastu ning eesmärk peaks olema arendada edasi ja vahetada kogem usi ning 
tagada ohutuse kõrge tase,  
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

Artikkel 1 

Sisu ja eesmärgid 

(1) Käesoleva direk tiiviga kehtes tatakse ühendu se ra amistik, et taga da kasutatu d 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlik käitlemine. 

(2) Direktiiviga tagatakse,  et liikm esriigid keh testaksid k asutatud tu umkütuse ja 
radioaktiivsete jäätm ete käitlem ise asjakohase riikliku korra töötajate ja m uu 
elanikkonna kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest. 

(3) Direktiiviga toeta takse ja edenda takse ül dsuse teavitam ist kasutatud tuum kütuse ja 
radioaktiivsete jäätm ete käitlemise st ning kaasam ist kõnealuse küsim use 
lahendamisse. 

(4) Käesoleva direk tiiviga täiend atakse seoses  kas utatud tuum kütuse ja ra dioaktiivsete 
jäätmete käitlem ise ohutusega E uratomi asutam islepingu artiklis 30 osutatud 
põhistandardeid, ilma et see piiraks direktiivi 96/29/Euratom kohaldamist. 

Artikkel 2 

Reguleerimisala 

(1) Käesolevat direktiivi kohaldatakse: 

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise kõikidele etappidele;  

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel toim unud tegevuse käigus tekkinud 
radioaktiivsete jäätm ete käitlem ise kõiki dele etappidele, jäätm ete tekkim isest 
kuni lõppladustamiseni.  

(2) Kaevandamistegevuse käigus tekkinud jäätmed, mis võivad  olla r adioaktiivsed ja on  
hõlmatud direk tiivi 20 06/21/EÜ reguleerim isalaga, ei kuulu käesoleva direk tiivi 
reguleerimisalasse. 

(3) Käesolevat direktiivi ei kohaldata lubatud heite suhtes. 

Artikkel 3 

Mõisted 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

(1) „sulgemine” – igasuguse tegevuse lõpetamine mingil ajal pärast kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätm ete paigutam ist lõppladustamisrajatistesse, k aasa arvatu d 
lõplikud insener-tehnilised tööd rajatise viimiseks pikaajalise ohutuse seisundisse;  
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(2) „pädev reguleeriv asutus” – asutus või asutuste süsteem, kellele liikmesriigis on tehtud 
ülesandeks tegutseda kasutatud tuum kütuse ja rad ioaktiivsete jää tmete k äitlemise 
ohutuse reguleerimise valdkonnas vastavalt artiklile 6; 

(3) „lõppladustamine” – kasutatud tuumkütuse võ i radioaktiivsete jäätm ete paigutam ine 
lubatud rajatisse, ilma kavatsuseta seda sealt välja võtta; 

(4) „tegevusluba” – igasugune juriidiline dokument, mis on liikmesriigi jurisdiktsiooni all 
välja antud tegevuseks, m is on seotud ka sutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete kä itlemisega, või m illega kehtesta takse vastutu s kasutatud  tuum kütuse 
käitlemise koha või radioaktiivsete jäät mete käitlem ise koha asukoha valim ise, 
projekteerimise, eh itamise, kasutu sse võt mise, kasutam ise, dekom isjoneerimise või 
sulgemise eest;  

(5) „tegevusloa omanik” – juriidiline või füüsiline isik, kes vastutab kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud tegevuse või käitluskoha eest, nagu on 
täpsustatud tegevusloas;  

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, vedelas või tahkes olekus radioaktiivne materjal, 
millele liikmesriik või füüsiline võ i juriidiline isik, kelle o tsust liikmesriik tunnustab, 
ei näe ette edasist k asutust ning m ida pädev reguleeriv asu tus kontro llib liikmesriigi 
õiguslikus ja reguleerivas raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid; 

(7) „radioaktiivsete jäätme te käitlemine” – igasugune  tegevus, m is on seotud 
radioaktiivsete jäätm ete käsitsem ise, eel töötlemise, töötlem ise, sobivale kujule 
viimise, ajutise ladustamise või lõppladus tamisega, välja arvatud käitlem iskohaväline 
vedu; 

(8) „radioaktiivsete jäätmete käitlemise koht” – iga käitlemiskoht või käitis, mille esmane 
ülesanne on radioaktiivsete jäätmete käitlemine; 

(9) „ümbertöötamine” – pr otsess või tegevus, m ille eesm ärk on eraldad a lõhustuv ja 
muundamiseks sobiv materjal kasutatud tuumkütusest selle edasiseks kasutamiseks; 

(10) „kasutatud tuum kütus” - tuum kütus, m ida on kiir itatud ning m is on reakto ri 
südamikust alatiseks eem aldatud; kasuta tud tuum kütust võib pidada kasulikuks 
ressursiks, m ida saab üm ber töötada, või m äärata lõppladustamiseks, kui see 
klassifitseeritakse radioaktiivseteks jäätmeteks; 

(11) „kasutatud tuum kütuse käitlem ine” – ig asugune tegevus, m is on seotud kasutatud 
tuumkütuse käsitsem ise, ladustam ise, üm bertöötamise või lõppladustam isega, välja  
arvatud käitlemiskohaväline vedu; 

(12) „kasutatud tuumkütuse käitlemise koht” – iga k äitlemiskoht või käitis, m ille esmane 
ülesanne on kasutatud tuumkütuse käitlemine; 

(13) „ladustamine” – kasutatud tuum kütuse või radioaktiivsete jäätm ete paigutam ine 
lubatud rajatisse, kavatsusega see sealt välja võtta.  
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Artikkel 4 

Üldpõhimõtted  

(1) Liikmesriigid kehtestavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
riikliku korra ja tagavad selle toim imise. Lõppvastutus kasutatud tuum kütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise eest on liikmesriikidel. 

(2) Liikmesriigid tagavad, et: 

(a) radioaktiivsete jää tmete teke ho itaks prak tiliselt võimalikul miinimumtasemel 
nii rad ioaktiivsuse kui ka koguse poolest, kasutades s obivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitam is- ja dekom isjoneerimistavasid, kaasa 
arvatud tavaliste materjalide ringlussevõtt ja taaskasutus; 

(b) võetaks arvesse kasutatud tuum kütuse ja  rad ioaktiivsete jä ätmete käitlem ise 
kõikide etappide vahelisi sõltuvusi; 

(c) tulevastele põlvkondadele ei pandaks põhjendamatult koormust; 

(d) kasutatud tuum kütuse ja rad ioaktiivsete jäätm ete käitlem ine oleks ohutu,  
sealhulgas ka pikas perspektiivis. 

(3) Radioaktiivsed jäätmed lõppladustatakse samas liikmesriigis, milles need on tekkinud, 
kui liikmesriigid ei ole sõlminud lepingut ühes liikmesriigis asuva lõppladustamiskoha 
kasutamise kohta. 

Artikkel 5 

Riiklik raamistik 

(1) Liikmesriigid kehtestavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
tagamiseks riik liku õig usliku, regu leeriva ja organisatsioon ilise raam istiku (edasp idi 
„riiklik raa mistik”), m ille ab il m ääratakse kin dlaks vas tutus ja as jaomaste riiklike  
asutuste töö pikaajaline koordineerim ine, ning tagavad selle raam istiku toim imise. 
Riiklik raamistik hõlmab järgmist: 

(a) kasutatud tuum kütuse ja radioa ktiivsete jä ätmete käitlem ise m eetmete 
rakendamise riiklik programm; 

(b) kasutatud tu umkütuse ja radioaktiivs ete jäätm ete käitlem ise ohutuse riik likud 
nõuded; 

(c) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivset e jäätmete käitlemisega seotud teg evuse 
ja tegevuskohtade jaoks tegevuslubade  andm ise süsteem , sealhulgas sellise 
käitise tegevusloata käitamise keelamine; 

(d) vajaliku ins titutsioonilise kontrolli süsteem , korrapärased inspekteerim ised, 
dokumenteerimine ja aruandlus; 

(e) jõustamismeetmed, sealhulgas käitlem ise peatam ine ja tegevusloa m uutmine 
või kehtetuks tunnistamine;  
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(f) asutused, k es osalevad  kasutatud  tuum kütuse ja radioa ktiivsete jä ätmete 
käitlemise eri etappides. 

(2) Liikmesriigid tagavad, et riiklikku raam istikku rakendatakse ja vajaduse korra l 
täiustatakse, võttes arvesse käitam iskogemusi, artiklis 8 osutat ud ohutustoim ikute 
andmeid, tehnoloogia arengut ja ohutusuuringute tulemusi.  

Artikkel 6 

Pädev reguleeriv asutus 

(1) Liikmesriigid asutavad pädeva regulee riva asutuse kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse valdkonnas ja tagavad selle toimimise.  

(2) Liikmesriigid tagavad, et pädev reguleeriv asutus on funktsionaalse lt eraldatud igast 
muust asutusest võ i o rganisatsioonist, k es tegeleb tuumaenerg ia edendam ise või 
radioaktiivsete m aterjalide kasutam isega, sealhulgas elektriene rgia tootm ise ja 
radioisotoopide rakendustega või kasutatud tuumkütuse ja radioak tiivsete jä ätmete 
käitlemisega, et tagada pädeva reguleeriva asutuse teg elik sõltum atus ja kaitsta  ted a 
reguleerimisel põhjendamatu mõju eest. 

(3) Liikmesriigid tagavad, et pädeval reguleeri val asutusel on volitused ning inim - ja 
finantsressursid, mis on vajalikud tem a kohustuste täitmiseks seoses artikli 5 lõikes 1 
kirjeldatud riikliku raamistikuga, pidades esmatähtsaks ohutust.  

Artikkel 7 

Tegevusloa omanik 

(1) Liikmesriigid tagavad, et esm avastutus kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutuse ees t on tegevusloa om anikul. Seda vastutust ei saa edasi 
anda.  

(2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud r iikliku raam istikuga kohus tatakse tegevusloa 
omanikke pädeva reguleeriva asutuse järelevalve all korrapäraselt hindam a, 
kontrollima ja võim alikult suures ulatus es pidevalt parandam a om a kasutatud 
tuumkütuse ja radio aktiivsete jäätm ete käitlem ise kohtade ohutus t, tehes s eda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.  

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised hõlmavad selle kontrollimist, et kohaldatakse meetmeid 
avariide ärahoidm iseks ja nende tagajärg ede leevend amiseks, s ealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tege vusloa omaniku halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, mis 
peaksid töökorrast välja m inema, selleks et  töötajate ja m uu elanikkonna tervist võiks 
hakata oluliselt mõjutama ioniseeriv kiirgus.  

(4) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud riikliku raam istikuga nõutakse tegevusloa 
omanikelt seda, et n ad kehtes taksid ja  ra kendaksid juhtim issüsteeme, milles 
esmatähtsaks on peetud ohutust ning m ida pädev reguleeriv asutus regulaarselt  
kontrollib.  

(5) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud riikliku raam istikuga nõutakse tegevusloa 
omanikelt piisavate rahaliste vahendite ja inim ressursside eraldamist ja olemasolu, et 
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täita lõigetes 1 kuni 4 sätestatud kohustu si seoses kasutatud tuum kütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutusega. 

Artikkel 8 

Ohutustoimik 

(1) Käitlemiskoha või -teg evuse jaoks  tegevus loa saam ise taotluse o sana tuleb ette 
valmistada ohutustoim ik ja selle juurde kuuluv ohutushinnang. Ohutustoim ikut ja -
hinnangut ajakohastatakse vajaduse korral,  vastavalt käitlem iskoha või -tegevuse 
arenemisele. Ohutustoim iku ja ohutushinna ngu ulatus ja üksik asjalikkus vastavad 
käitlemistegevuse keerukusele ja käitlemiskoha või -tegevusega seotud ohu suurusele. 

(2) Ohutustoimik ja -hinnang hõlmavad jä rgmist: käitlem iskoha asukoha valik, 
projekteerimine, ehitamin e, käitamine ja käitlem iskoha dekom isjoneerimine või 
lõppladustamiskoha sulgem ine; sam uti tä psustatakse ohutustoim ikus selliseks  
hindamiseks kasutatud norm id. Kä sitleda tu leb sulgem isjärgset pikaajalist ohutust, 
eelkõige selle võimalikult täielikku tagamist passiivsete meetmetega.  

(3) Käitlemiskoha ohutus toimikus kirjeldataks e k õiki käitlem iskoha ohutusega seo tud 
külgi, rajatise pro jekteerimist ja käitlem iskoha juhtimisega seotud kon trollimeetmeid 
ning regulatiivset kontrollim ist. Ohut ustoimikus ja selle juurde kuuluvas  
ohutushinnangus näidatakse pakutava kaits e tase ning esitatakse pädevale 
reguleerivale asutusele ja muudele osalistele kinnitused, et ohutusnõuded on täidetud. 

(4) Ohutustoimik ja selle juurde  kuuluv ohutushinnang esitatak se pädevale reguleerivale 
asutusele kinnitamiseks. 

Artikkel 9 

Ekspertteadmised ja oskused 

Liikmesriigid tagavad, et riik lik raam istik hõlmaks koolituse ja väljaõppe korda, m illega 
kaetaks kõ igi kasutatud  tuum kütuse ja r adioaktiivsete jää tmete käitle mise eest vastutavate  
osaliste vajadused, et säilitada ja edasi arendada ekspertteadmisi ja oskusi. 

Artikkel 10 

Rahalised vahendid 

Liikmesriigid tagavad, et riiklik ra amistik taga ks vajaduse  korral k asutatud tuum kütuse ja  
radioaktiivsete jäätm ete käitlem ise jaoks vaja like rahaliste vahendite kättesaadavuse, võttes 
vajalikul määral arvesse radioaktiivsete jäätmete tekitajate vastutust.  

Artikkel 11 

Kvaliteedi tagamine 

Liikmesriigid tagavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutusega 
seotud asjakohaste kvaliteedi tagamise programmide kehtestamise ja rakendamise. 
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Artikkel 12 

Läbipaistvus 

(1) Liikmesriigid tagavad, et kasutatud tuum kütuse ja radio aktiivsete jäätmete käitlemise 
ohutuse reguleerim ist käsitlev teave avalikus tatakse töötajatele ja üldsusele. Selline 
kohustus hõlm ab seda, et pädev reguleer iv asutus teavitab elanikkonda oma  
pädevusvaldkonnast. Teave avalikustatakse vastavalt riiklikele õigusaktidele ja 
rahvusvahelistele kohustustele ning tingim usel, et sellega ei kahj ustata muid huvisid, 
muu hulgas näiteks julgeolekuhuvisid, m ida on tunnustatud riiklik e õigusaktide ja 
rahvusvaheliste kohustustega. 

(2) Liikmesriigid tagav ad, et ü ldsusele an taks võim alus tõhusalt osaleda kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste otsuste tegemises. 

Artikkel 13 

Riiklik programm 

(1) Riikliku raam istiku osana kehtestab l iikmesriik kasutatud tu umkütuse ja  
radioaktiivsete jäätm ete käitlem ise program mi, m is hõlm ab tem a jurisd iktsiooni a lal 
tekkinud igasugust liiki kasutat ud tuum kütuste ja radioaktiivsete jäätm ete käitlem ise 
kõiki etappe, alates tekkimisest kuni lõppladustamiseni (edaspidi: „riiklik programm”) 
ning mida ta rakendab ja hoiab ajakohastatuna.  

(2) Riiklik programm vastab artiklite 4–12 sätetele. 

(3) Liikmesriigid vaatavad riiklikku programm i korrapäraselt läbi ja ajakohastavad seda, 
võttes vastavalt vajadusele arvesse tehnika ja teaduse saavutusi.  

Artikkel 14 

Riikliku programmi sisu 

Riiklik programm hõlmab järgmist: 

(1) ülevaade kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete olemasolevatest ja tulevikus 
ettenähtavatest, sealhulgas dekomisjoneerimise korral tekkivatest kogustest. Ülevaates 
näidatakse selgelt m aterjalide asukoht ja  kogus ning asjakohase klassifitseerimisega 
nende ohtlikkuse tase;  

(2) põhimõtted, plaanid ja tehnilised lahendused tekkimisest kuni lõppladustamiseni; 

(3) põhimõtted ja plaanid lõppladustam israjatise sulgemise järgseks ajaks, sealhulgas 
ajavahemik, m ille jook sul säilitatakse in stitutsioonide kon troll ja vah endid, m ida 
kasutatakse lõppladustamisrajatist käsitleva teabe pikaajaliseks säilitamiseks;  

(4) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise lahenduste rakendamiseks 
vajalike teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kirjeldus; 

(5) olulisemad tähised, selge ajaline raamistik ja vastutus rakendamise eest; 



ET 22   ET 

(6) peamised näitajad, mille kaudu saab jälgida programmi rakendamise edenemist; 

(7) programmi kulude hinnang ja selle hinna ngu lähtekohtade ja eel duste, sealhulgas 
nende ajas paikapidavuse kirjeldus;  

(8) ettenähtud ajakava kohaseks progr ammi kul ude katmiseks jõustatud 
rahastamiskava(de) kirjeldus.  

Artikkel 15 

Teatamine  

(1) Liikmesriigid esitavad komisjonile oma riikliku programmi ja selle hilisem ad olulised 
muudatused.  

(2) Kolme kuu jooksul pärast teatam ise kuupäeva võib komisjon paluda edasisi selgitusi 
ja/või programmi läbivaatamist vastavalt käesolevale direktiivile.  

(3) Kolme kuu jooksul pärast kom isjoni palve s aamist esitab liikmesriik nõutud selgituse 
ja/või teavitab komisjoni, kuidas toimub läbivaatamine. 

(4) Komisjon võtab a rvesse liikm esriigi s elgitused ja edasiliikum ise r iikliku 
jäätmekäitluse programmi alal , kui ta teeb o tsuse Eura tomi rahalise  või tehn ilise abi 
eraldamise kohta kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohtade 
või käitlemistegevuse jaoks või kujundab artikli 43 kohaselt om a arvamuse Euratomi 
aluslepingu investeerimisprojektide kohta. 

Artikkel 16 

Aruandlus 

(1) Liikmesriigid esitavad komisjonile esimese aruande käesoleva direktiivi rakendam ise 
kohta hiljemalt … ja seejärel iga kolm e aasta tagant, vastavalt kasutatud tuum kütuse 
käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlem ise ohutust käsitlevas 
ühiskonventsioonis ettenähtud läbivaatamis- ja aruandlustsüklitele. 

(2) Liikmesriikide aruannete põhjal esitab kom isjon nõukogule ja Euroopa Parlam endile 
aruande käesoleva direk tiivi rakend amisel saavutatud edas iliikumise kohta. Sam ade 
andmete alusel koostab kom isjon ka ül evaate ühenduse territoorium il olevate 
kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivsete jäätmete kohta ja osutatud m aterjalide 
tekkimise tulevikuprognoosi. 

(3) Kasutatud tuum kütuse ja radioaktiivset e jäätm ete käitlem ise kõrge tas eme 
saavutamiseks hindab liikmesriik vähemalt kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku, pädevat reguleerivat asutust, riiklikku programmi ja selle rakendam ist 
ning kutsub rahvusvahelised eksperdid hi ndama om a riiklikku raam istikku, pädevat 
reguleerivat asutust ja/või  riiklikku programmi. Eksper thindamise tulem ustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.  
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Artikkel 17 

Ülevõtmine 

(1) Liikmesriik jõustab käesoleva direktiivi jä rgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnorm id 
…… [kuupäev]. Liikmesriik teavitab neist viivitamata komisjoni. Kui liikmesriik need 
sätted vastu võtab, lisab ta nendesse või  nende am etliku avaldam ise korral nende 
juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.  

(2) Liikmesriik edastab k omisjonile käesolev a d irektiiviga reguleeritavas valdkonn as 
vastuvõetud põhiliste riiklike õigusnorm ide teksti ning kõnealuste õigusnorm ide 
hilisemad muudatused.  

(3) Liikmesriik teatab kom isjonile om a esim ese riikliku programmi, m is hõlm ab kõiki 
artiklis 14 esitatud küsimusi, võim alikult kiiresti, kuid igal juhul m itte hiljem kui ne li 
aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 

Artikkel 18 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnenda l päeval pärast selle avaldam ist Euroopa Liidu 
Teatajas.  

Artikkel 19 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.  

Brüssel,  

 Nõukogu nimel 
 eesistuja 
  




